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Pražský ^inámtási parlsseat přijal iafořsaei Samostatné studentské
orgaaiss®® m, Vf mké škol« seaědělské o s»t£v®isá©lk & pru^im stávky na
Ios8®tatuj©p äe k ak©!« /«Say poletlisové politikyg stávka/, které prabíhaljr
v pondělí 14o a ůi5«rý 15o4ol969 && pralskýeh fakultá®k9 přistoupily fakulty
u naprost® stosjaýek ä&vedft» Bosdílaost forem projevu sčuáfleatské aktivityB
která vyplývá »» specifiky fakult0 považuje PSP za saseosřejmouo

Útok as kteroukoliv se svolesýsk fóre«, našeho projevu považujeme
sa útok proti speled®^® sftstávaeíaso k kloufeějij, je to útok proti našim
akadeaickýsi evobodésio Se stávajícím politickým vývojem je stále aktuálněji
nastolována otáska ak&desdekýcfe svobodo

Fřalaky studentský parlament povaluje sa nutné proto s de áaaes sdůrasnit
dokodu o solidaritě podepsanou při listopadové stáwe<> Ipeluje ne. akademické
funkcionáře^ aby snovu vážili m ě postavení v akademoké ofecio ¿.pelujeme na
studenty9 ©fejr mé vsáj«amé postavení reflektovali ve všeeh uvedeaých rovinácko

Přijato && spoleěaé® ssasedání PSP a Parlamentu stávkujících studentů V§Z
Vydal PSP
? Prase - Sueisdole 15o4ol969

Theaa staagyjaka (ústního), pražských závodů a vysokoškolského studentstva»

1) Bez ohledu na výsledky tohoto pléna ÚV KSČ budou dělníci a studenti podporovat
jen ty politiky, kteří prokáži, že v praxi realizují Akční program KSČ.Tedy ty,
kteří v souladu s míněním obou národů bojují za obnovu suverenity státu, liéu,
střaay? kteří zabezpečují9 aby nebila porušována a odstraňována zákonnost a
existenční jšfcota pracovníků všech oblastí, zejména novinářů, rozhlasových a
televizních pracovníků, vědců a umělců s kteří v souladu s míněním lidu připra°
ví v brzké době demokratické volby do všech zastupitelských orgánů a nepřipus~
tí nedemokratické manipulace Novotného éry®
2) Dělníci a studenti se všemi silami a prostředky postaví proti odstranění a
možné persekuei předních pokrokových politiků = Dubčeka, Smrkovského, Slavíka,
Kabrnyä Kosíkas, Hrdinové, UoVaculíka, Vodsloně, Starého, Kriegela a dalších a
také se důrazně postaví proti takové rezoluci, jež by opouštěla Akční program
KSČ a základní rysy polednové poltiky = svobodu tisku, slova,shromažäování, informací, svobodu voleb®
3) Dělníci a studenti požadují zařadit do jednání pléna zprávu o rehabilitacích
a na tom základě odvolat ze státních a stranických funkcí politiky, kteří sebe
i stranu zkompromitovali krutostmi v padesátých letech a nedemokratickými postupy v polednové, srpnové a posrpnové době.

Nikdy jim neposkytnou svou podporu,

nýbrž jen bojkot a pohrdání»
4) Dělníci a studenti si vyhražují nezadatelné právo zaujmout vlastní samostatné stanovisko a přijmout příslušná opatření hned poté, kdy se seznámí s výsledky
pléna a s možnými kádrovými změnami.
V této zemi musí být a bude pánem jen lid, dělnická třída, rolníci a inteligence« Socialismus bez demokracie nemůže být socialismem.
V Praze, dne 16. dubna 1969

Souhlas vyslovili zástupci
podepsaných závodů a orgenisací.

USJISENÍ .
Společné achu?e představitelů pražských závodů a studentů
konané dna 16. dibna 1959
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Představitelé pražských závodů a studentů se sesli v předvečer zasedání
ť5v KSfi, aby společně posoudili součesnou politickou situaci a dohodli opatření
k dalšímu společnému postupu v zájmu zajištění obrany demokratického vývoje naší společnosti.
Přítomní se usnesli s
1) Závody vyšlou delegace na zasedání '"'Y KSfi s resolucemi.
2) V pátek v 15 hodin se sejdou představitelé dělníků a studentů v ČKi) Kompresory nebo Lokomotivka Praha i>, i: lesákova .ul, (konečná stanice Btlabenko nebo Harfa), aby zhodnotili výsledky jednání delegací na ÚV K3Ô s dosavadní pruoěh pléna.
3) V případě persekuce kteréhokoliv z představitelů dělnického a studentského hnutí, pokrokových politiků, novinářů, kulturních pracovníků a vědců, vystoupí délnictvo a studentstvo jednotně na jejich obranu.
4) Závody prostřednictvím závodních výborů budou tlačit na vyšší odborové orgány,
aby důsledně plniljr usnesené sjezd

odborových svazů a před přijetírr. j&kýchkoliv

politických rozhodnutí vyžadovaly ir.Xnční základních organisací na závodech.
5) Toto usnesení se projedná co nejrychleji v závodních výborech, resp. na členských schůzích ROH.
6) Přítomní zástupci rozšíří toto usnesení na další závody a instituoe a pozvou
zástupce jejich závodních či jiných

'edstavitelfi na schůzi podle bodu 2«

7) Na schůzi v pátek 1C.4.1S3S budou pozváni zástupci tisku, televize s rozhlasu,
České rady odborových svazu a Cvr:-">. tředoškoláků, příp. dalších.
V Praze, dne 16. dubr.a ISióS

Tyto these byly přijaty
jako rezoluce shromážděných dělnic
kých a studentských zástupci-

Pražské a mimopražské závody^ jejichž představitelé se zúčastnili dne
16o dubna 1969 společného shromáždění dělníků a studentů a kteří svým podpisem
potvrzují souhlas s výše uvedeným usneseníms
ČKD

Sokolovo

Obalový ústav

ČKD Tratee

TESLA radiospoje

8kD Kompresory

Fyziologický ústav ČSAV

ÔKD Naftové motory

Ústav pro hydrodynamiku fiSAV

ČKD Elektrotechnika

Výzkumný ústav petrns?, áopravfeí

ČKD Dukla- inženýrský sávod

TESLA EĽ3TR0J Vršovic®

ČKD Ďakla nákladní sávod

Vodní stavby závod Metro

ZEZ Hlowbětín

ČSAO KNV Ršŕstôm Karlín

České loděnice

Výzkumný ústav automatizačních prostředků Praha 8

Pražské teplárny

Ústav fyzikální chemie ČSAV

TOS Hostivař

Želo stanice České Budějovice

Mitas Praha 10

Vozové depo ČSL české Budějovice

ASTMA Vokovice

Metalurgické závody Týnec »/Sázavou

SVA Prah 01

Vodní zdroje Praha 1

Výskumný ústav vodohospodářstký

Brandýské strojírny Br&Mýa n/Labem

Podbaba
AVIE Letnany

ČSD dílny Bubny Praha 7

Výzkumný ústav vzduchotechniky

TESLA EISTROJ provezo Libeň

Pražské cukrovary záv* 2 a 14

Ústav raditechniky a elektrotechniky
Praha 8 ČSAV

Pražské cukrovary podnik«, ředo Čakovice ČSAO NVP Karlín
ústav thermomeehaniky ČSAV

Fyzikální ústav ŠSAV

Motorlet Jinonice

Interiér Praha liben

Přírodovědecká fakulty UK

Sekce pracovníků řídících železniční
provoz

Pražský studentský parlament
Obvodní eentras
Praha 1 Výzkumný ústav dopravní. Hybernská 5,

213/2123/ ZV ROH linka 803»
809
Praha 2 Ústav fyzikální chemie ČSAV, Máchova 5, ZV ROH 254 641 (tel)
Praha 3 TESLA. Strašnice., U nákladového nádr«, tel. ZV ROH 275 251
Praha 4 Biologický ústav ČSAV» Budějovické 1083, tel 438341 lin* 500
Praha 5 Motorlet Jinonice, tel 520 041 ZV BOH lin 222, 522
Praha 6 ARITMA Vokovice ZV ROH 326 715 (rezerva? TESU radiospoj Podbaba,
326 441 /328 451/)
Praha 7 T0VOS (Tesla Holešovice) Jankoveova 15, tel 374 641
Praha 8 ÔKD Dukla, Thámova 11, ZV ROH tel 834 431
Praha 9 ÔKD Lokomotivka, Sokolovo českomoravská 205 tel 822 185» 822 997
Praha 10 MITAS, Komárovova 1900 tel 74441 - 9
Brandýs« strojír* a slévár0 Brandýs n/L ZV ROH "tel 261
Pražský studente parlamoBraha 1, Všehrdova 2, tel 531 181
telo

a. 7miel
Otázky jtu.ckidsíazhc fintíte
lo Co jsou slastně studenti?
¥ politické rovině nestabilní společenská vrstva se stabilní doktrínou®
Doktrínou změny® Díky své ekonomické nezodpovědnosti si tato vrstva
hraje na morální proletariát.
2 e Které jsou nejpodstatnější mezníky ve studentském hnutí od r.1967?
Rok 6?t kdy se studenti konstituují v opoziční sílu mimo struktury a
mimo vymezené politické hřiště»
Strahov^ kdy studenti dokážíB aby opozice narušila politické hřiště.
13® leden 1968s kdy studentská opozice rozbíjí strukturu a Pinc cituje
L e Klímus "Vnášet logiku do podsta-tou alogického je alogické."
Květen 68 ~ založení SYS bez dsachs a bez lidí, t.j. předčasný vznik současných potíží o Srpen 68, který umožňuje, aby listopadový parlament SVS
pochopil neudržitelnost postátněná potitiky dosavadního vedení SYS.
17« listopady kdy se bez ohledu na organizaci projevuje studenstvo jako
hnutí, kdy se stává politickou silou tím, že je veřejnost za takovou považuje® Vznik akční jednoty dělníků a studentů.
19® prosinec - podepsání dohody mezi Českým svazem pracujících v kovoprůmyslu a SVS tej. dovršení totální negace vztahu dělníci a studenti
z minulého režimu® Díky situaci československa se studenti stávají uznávanou součástí politického kolbiště, aniž by museli cokoliv slevovat.
16*1®698 kdy realistická politika vydala své plody v podobě upáleni J.
Palacha® Studenstvo mělo prst na spoušti, jenže nevědělo kam namířit,
aby rána seděla® Totální projev krize pojetí studenstva jen jako protestního hnutí® Brněnský parlament SVS, kdy dočasný rozkol pro druhotné příčiny ukazuje jak silně obešli v květnu organizátoři vzniku SVS primární
otázky studentského hnutí®
2® Jakou dlohu by mělo stud® hnutí hrát dnes?
Být součástí mezinárodního studenstva a tedy protestním hnutím. Respektovat čsl® podmínky a zůstat fiktivní či reálnou, ale uznávanou politickou
silou politické hrys dokud to jde bez popření základní konstanty, t.j.
protestu.
4. Co by se dělat nemělo?
Neměly by se posilovat prvky organizace, jsme-li především hnutím. Neměli bychom posilovat byrokracii9 je-li naší doktrínou změna. Kriticky
vitě#s čím popíráme sebe a na co nestačíme®
5« Jakou organizační strukturu má studentské hnutí?
SYS je v tomto směru prodlouženou rukou SSM® Je postaveno na stejně nesmyslných principech, které jsou navíc v některých principech precisovány.

Formálni struktura má tendence k zužování prostoru. Místo aby přijímala
podněty, brání se jim a uzavírá» Monopolizuje se, místo aby si přímo pěstovala více center vzruchu0 Přirozeně neformálně vzniklé skupiny vylučuje a nahrazuje je v nutné větSině případů bezobsažnou fakultní jednotkou.
Uznává jen autoritu "poslaneckého křesla" a tak přímo odhání od sebe
kvanta schopných lidío Funguje shora dolů«, Horizontální styky Jsou v ní
podřadný, místo aby byly základem. Zrovnoprávňuje činné a pasivní členství o Degraduje mnohotvárnost stud. hnutí na monolitost studentské organizace»
Národní faaft&fltt To závisí na stavu SVS. Bude-li organizace potenciálně silná a schopná najít Jiné platformy komunikace s ostatními
vrstvami obyvatel, pak vstup do NF není nutný. Bude-li tomu jinaký SVS
se mimo NF neudrží. Jedině co je vyloučeno: vstoupit a nevědět proč.
Vstoupit bez ideje, vstoupit z donucení. A jaká idea? Smyslem účasti SVS
by mělo být dokázat, že NF je kamufláží politického systému. Nebudou-li
ve stud. hnutí zabezpečeny mechanizmy, kontrolující tento smysl 4časti
v NF, pak bude SVS brzo pohlceno mašinérií.
6. Jaké je morální postavení studentského politika?
Uorálka se' pozná buäto v krizi nebo v čase. Na poznávání v čase těch
5 let většinou nestačí. Podle svých zkušeností soudím, že nejmorálnější
jsou ti, které má ve svých análech ministerstvo vnitra. Ale to je pouhá
empirická zkušenost. Chci-li dělat studentskou politiku, musím vědět, že
nejde o podíl na moci, ale o podíl na její kontrole* Kompromisy nemohou
mít v programu. Jsem-li k nim donucen, ustupuji ne proto, abych splynul,
ale abych přečníval méně. Vážím si vfisch, kteří jednají bez kompromisů
a jsem si vědom, že na to mají lidské právo. Jsem alespoň v duchu potěšen, zkází-li se mé politické jednání nekompromisním jednáním jiných.
Ještě před tím než si zvyknu na politiku jako umění možného, musím už
dobře vědět, že možné dosahuji usilováním o nemožné. Nepletu si politiku s etikou, ale oceňuji různě, stává-li se politika etickou, či etika
politickou. Vyhledávám lidi, kteří jednají bez taktiky, nebol je potřebuji k narovnání své pokřivené páteře. Jakmile se se mnori začnou přátelit státní politici, znamená to, že se blíží revoluce anebo je čas,
abych přestal jednat s vlastni generací.
7. Které otázky jsou pro nás dnes nejdůležitější?
Zachovat a posilovat organizační a ideové spojení s veřejností. To
je nejúčinnější omezení centra» Uvědomit si rozdíl mezi mýtem o nás
a naší skutečností, ale znát úlohu, kterou hrají ¿^ty v dějinách.
Podřídit si profil organizace přilitu studentského hnutí. Nají^j formu organizační koexistence mezi "čistě odborovou" a "čistě politipkou"
prací a uvědomit si souvislosti.

PETŘÍN

1962

Qdpoliséa® a®, i o máj® 1962 m stikíéiati shromáždili př«i filosofickou fakultou»
aby im
«vssLilip volili královnu krásy atdo "^mm se s ostat&ímialádeží odebrali
jako absykl® a®, Petřín k B os« Kp Ho Máchy <> Basa byli obklíčeni příslušníky VB a
armády a za
psů a obušků zatýkáni o
Do následků tét© události se tehdy podařilo aamíehat i posluchače VŠCBTo Na
nástěnné» Sliad.ru jsem k osa® esa března zveřejnil dva články vyšlé v tehdejší doba
v Elixíru § poukazem» že celá. věc neníáosud uspokojivá vyřešenao Elixíru ani AESu
nedošla dosud žádná odezva» přestože rehabilitační komise VŠCHT byla ustavena již v
květnu 1968 a. CZV KSČ slíbil veřejně zhodnotit podíl jednotlivých členů střeny na ne=
gativních jevech v uplynulém vývoji skoly0
Pokud je důvodem nezájmu zásada» ž@ bez žalobce není soudcep nezávidím žádnému ze
zůáastněsiiýsh j«ji«h mádm&L o A t m B kteří aeskutečně nemohou pamatovat» bych chtěl
právě dn®® předvést» jakým sp&ssfee» vsaikají t*v0 deformace a jak se projevuje rozdíl
v ®h®rakter®ch0 X p®sia©pení atmosféryp která byla tehdy vyvolána* považuji sa nutné
zveřejnit nejprv« několik dokumentůo Pozornému čtenáři řeknou možná víe než osobni
svědectví» ÚV ÔSM vydal tehdy brožuru n&svanou Bopis ústřednímu výboru ČSM a vysoko»
školské rady ÚV ČSM organisa®£« ÔSM
školáeho dopis je označen jako důvěrný a jed«
notlivé očíslované výtisky se p© přečteni na sehůsíeh GSM musely proti podpisu vra»
set na ÔV čoáo Praví se v ném
w
0 «o šlo v Prase?
Heakžni nepřátelské ®l®a®aty se pokusily zneuctít veliký svátek pracujících a sna«
užít k tmu i některé studenty a skm^ které studenti a jejich svazáeké organizace
uspořádali» Jednou se zvyklostí pražské mládeže? zejména studentů, je scházet se lo
máje u pomníku Ko Ho Máchy na Petříněo Toho zneužily reakční živly k protistátním de=
monstra®!:» k níž se propůjčila i malá část studentů» narušovali veřejný pořádek *
dopravu» napáchali škody na veřejných prostranstvých a zašli tak daleko» že se při»
pojili k provolávání reskčních hesel» která útočila na základní principy politiky naáí strany a vládyo Posuäte sami» kam &I se dostali! /©*0/
Neeheesie události» ke kéerým došle na Petříněj zveličovato Nelze je však ani podcenit a aalouvato Jsou důkazem^ že naši nepřátelé z řad bývalých vykořisťovatelů se
snaží zneužívat některých potili a naséh aedostatkůo
Souhlasí»« s narostou většinou studentů» kteří tuto protistátní akci spolu s veš»
kerou mládeží a naší» lidem rozhodně odsuzují; jsou jí rozhořčeni a v dopisech úatred=
nímu výboru MSfi i ústřednímu výboru
požaduji přísné potrestání všech viníkůo
Naše sládež má všechny důvody a možnosti žít radostným» bohatým» kulturním životene
K naši svazáeké práci patři organizování hodnotné kulturní zábavy» kanašemu životu
patří raáo3t0 veselí» hudba» zpěv» tanec» sport» turistikao

Většina našich organizací tuto činnost správně organizuj«,, Někde však oživuji růz~
né tzvo studentské tradice» poznamenané rysy aěšiáeké» stavovské nadřazenosti» která
s naším životem nemají nic společného,» Pro tyto akce je příznačná bezideovost a
receseo ůí kulturu» morálku a zábavu reprezentuji takové akce» vyskytující se na
některých školách - jako skoky přes kůži, rozšířené zejména v době prušáckého
militarismu» nebo zápas v kopané mezi studenty a učiteli o 200 litrů vína a další?
Komu slouží debaty o tzv0 akademické svobodě» o nepotřebnosti výuky marxismu-leninissau apodo» vedoucí vlastně k útokům proti jednotě pracující a studující mláceie,
pracujících a inteligence? Právě takové věci nahrávají a slouží nepřátelům sooialisauo
Hovoří se také o jakéaái "právu studentů na recesi"o S takovými názory nemůžeme
souhlasíte Vžd&$ recese není než pustou nevázaností» jakou se vyznačovaly zábavy bur=
žo&aní studentské smeténkyo Nemůžeme proto trpět takový druh zábavy» při kterém se
narušuje veřejný pořádek» ne odpovědně útočí na všechno možné a dává se nepřátelům
příležitost» aby toho zneužilio Taková recese je v dnešní době určitým projevem ehuligánství» ukazuje na scela nesprávné představy o zábavě, kultuře a morálce socialistického Člověk&o
„
~ , , , v, . v y
..y
Ti„ kteří soustavně porušují základní povinnost člena CSU» kteri otevřeně snižuji
význam mládežnické organizace« místo konstruktivní kritiky a aktivní práce zesměšňují a znevažují činnost organizace» kteří vedou nemorálni život, poklonkuj!
před měšláckým,tavo sápaäáekým způsobem života» mezi nas nepatřio

S©»družky a soudnaaif,
j srn® plně j>ř«3tfšáš«RÍj> že ap?ávaě po^hspit® naléhavost ®tés@k9 které via předkládá»
se k gtpojeánáaíj š& správě pochopit« naše stanoviska k nedostatkům & chybám v práci
©ggéaů a organizací ČSM na školách a vyvodit® %@kmé sávěry, aby každá organizace by»
3 a. p®raý»j> edhs41saým p-řečteejem mládež©.» plnila se cti úkoly, které jsou Svazu mlá=
d«ž# svěřeny při výstavbě naši socialistické republiky®"
Vysokoškolská rada ÚV ČSM

Ústřední výbor ČSM

Některé fomulac® tohoto dgpisu dnes vyvolávají i úsměv» V politickém žargonu
vsak usály /a maji8/ svůj přesný význam® "Správné pochopení0,1 a "rozhodné odsouzeni"
saěala na pražských vysokých školách okamžitě zajišlovat zvláštní brigáda pracc
niku ÔV ČSM a JflT ČSMo Na každou fakultu připsali 1. - 2® Příslušné usnesení o jejich
ěia&osti říkág
"Soudruzi budou sabežpečewat tyto úkolys pomohou připravit plenární schůze &SM
a zabezpečit, aby každá schůze byla obsazena zástupce» vyššího orgánu® Na těchto
sehůzléh správné vysvětlit události 1® V» 1962 a dosáhnout odsouzení celé věci a plného souhlasu a aktivní podpory opatření, která orgány strany, státu a ČSM učinily
a činí® Po důkladné přípravě a dohodě s výbory KSČ potrestat viníky a aktivní účast«
niky akce 1® V® 1962 večer /nepřipustit fermálnosti/® Co nejpodrobněji poznat názory
lidí a snažiž se zjistit iniciátory a organizátory akci zaměřených proti straně,
státu i ČSM® 0 svých poznatcích a přijí&aaýeh opatřeních budou podávat informace
denně mezi 8=40 hod® na MV ČSM ss« Horovi a královi, kteří denně svodku informaci
předloží příslušný® orgánům®"
Úderky ÚV ČSM se rozjely po fakultách a začaly vyvíjet aktivitu® Jejich správy sa
hemží perličkami, které však ještě roku 1962 mohly být brány smrtelně vážněg
"U autobusového nádraží Smíchov bylo 7° 7® asi v 16 hodin na stanici tramvaje ob-»
jeveno tužkou psané heslo na orientační tabule« "Chruščov je v rejži..." a dále
něco o masa® /Přesné zn6ni bylo ohlášeno 00 VB v Prosta 6 s° Velíškem, spolu s udáaím místa napsaného hesla®/
Jančíkovi
8o května byl ve 14$25 před kolejí Sinknleho spatřen světle modrý mercedes a
ě® 818 Z 8932® V 18s20 před koleji FTJF Poběda č„XX 00 49» Předáno 00 VB Praha 6.
s® Černá,k
Vlastní saaáaní těchto ochránců "strany, státu i ČSM* však úsměvy nevzbuzovala
a stěží je může vyvolávat dnesg
FÁMU 8® května9 s o Ječffiíaaks
M
U studentů se počíná vytvářet v určitá míře kritičnost, sami přišli a poukázali
na jednoho poslichaže. /Vondra/ II® ročníku kamery, který měl určité nesprávné tendence. ve svých vystoupeních na seminářích marxismu^leninismu, a zdá se jim podezřelý
z přímé účasti na všech akcích 1®fcáje®Zároveň upozornili na to, že je podezřelý
i jeho bratr, který je posluchačem filosofické, fakulty a jsou přesvědčeni, še se
na celé věci přímo podíleli a znají jména přímých účastníků® Byla informavána MV ČSM
a íbezpečnost®9*
Matematicko~fysikální fakulta*
"Je zde 7 vyloučení ze studia a ze Svazu® Fakultní výbor zpočátku neprojevil
žádnou aktivitu a museli jsme ho dotlačit k tomu, aby projednal celou věc sám®
Situace je značně komplikována po smrti studenta Málka, který spáchal sebevraždu."
VŠCHT spadala pod soudružky Hurychovou a Míčkovou® Vjejich pohledu vypadala
situace na VfiCHT taktos'
V Příloze přikládáme jeden výtisk časopisu VSCHT, v němž se projevují bez komen=
táře některé nesprávné názory0 Onáplni ěasopisu rozhoduje sám redaktor® Autorovi
přiloženého článku slíbil anonymitu® V současné době na fakultě je nepřítomen. Na
fakultě VŠCHT na nástěnku "Elixír" dal redaktor této nástěnky /též nikým nekontrolován a neřízen/ fotografie s Barákem»

M52

T M&If s* konala s«fc8se

n& kterou byli pesváni přsdsedowé FV® Přitesáni jedss«
naaSaS ©dosadili, ak<§£ a& 1» «ájs = s%Sá»$
j® m n í vš®mi st»d«8ty « & vyslovili
uspokojení mé
is s jeji@h Škofty a* ste§* aškáo %kiára& nestiětJttnile Bespečností
byl®
«tudontS s*ffiiakulshekeisjs» kteří ten ¿i«» byli ¡upsáni pro
pescš&i příeh$&c Zadržen aofeyl /pokud W h l l $jistit/ nikdo«
Sárěgj

•

m

10
budou předsedové IV
o skel vseehay předsedy B*
2o redaktoru nástěnky s o Xřivskáme bed« utáfeen svsaáeký trsat &feud*odvolán
S fUSkgft
3o redaktor tištěného Elixírutead«odv-flán % funkce
4 o W bude kontrol <wat každé Siele KLi^iro a ks ¿lánku s 24® 4» aids v příštím
čísi.» podán® vysvětlení
5o s rektore« byl© proj&dnásií»» I® s jistíš kás tento slánek psal a bude ho volat,
k
k »odpovědnosti /jednalo se pravdřpsílatei o některého «¿itele/
Mvčat&* im Uiroíitro^é koleji vysvetlil tkei prorektor Br©ts©hneider9 na Sinkule®
ho koleji rektor a prorektor Piek®. //f/A
Stud«® ti skei eássuéili®
M* Huryehová

F&kaá já« o s&držené studenty »
es, ?3€HT9 nebylo nožno dělat již žádné íá-věry*
protož« 7 o 5 c Kkelo«
s 00 hod* téfsěř nákd® nebyl na školácho Velká část studentů
odjela éo&ů« Stajian^r
byl s á«íti®daut0p Že hned 10 o 5« ss&hájí přesvěáiavání studentů a prwd^poäébtó H o 5®tatdeusvsláay plsnářky rsäníkft* a ni®hž tito studenti
Mo Kurycbové
11 o V.- 19,62
Na 12 o So byli pozváni všichni předsedové FV, s© kterými melo být áchodnutoj, aby
se každý ům saatavili pr© instrukce a předávali správy zrn sekretariátě vyseteoškol®
ské ce-jpaiiitasáí
f l?s00 hod.
měl sejit M
přišli však pouse 3 členové*
předšed«, se ns4«stavil => prý brál kopanou« Bylo dohodnuto posvat ho na 12» 5® a volat
k soápwědnsfsti® Na 14o 5»- připraví přeá»e<Ia W referát na aktiv funkcionářů» který
s«tteudeksnat ve žtvrtek 17o 3® VRsferát bude prodiskutován ¡¡s& W v pondělí 14• 5»
Byl stáaovsn obsah nového čiala nástěnného i tištěného Elixíru8 redakční rad»,
bude schválené VI 14« 5® ¥ tištěném Elixíru bude sveřejněna odpověá na článek i mi"
nulého číslao
Večer a# ksíiala ?3S II. ročníku FATo Protože nebyla dobře připravena.» doporučili
¿sffiC'a aby byla přerušena a řádné příprav® svolána ¡snovu na příští týdenc
M®> Huryořiová
M o V a 1962
Během áegsBadne bylo hovořeno s předsedy FV především o přípravě VŘS, aby se nao^
pmkwtÚM. aodeotatsěná. příj^aaafěS ve 11 o roce FAT® Opatření9 která j.sss® s k VČS dohodli v sobotu» nebyla splněna» jak jsem »¿istila v odpoledních hodinách ve XI» roc.
FAT na schumi HVB kd© se jednal© o nové přípravě VŠS® Výbor nevěděl o existenci
Dopisu ŮV 8SM a vůbec nepočítal s přípra-rou návrhu, usnesení
plán prý vždy připravuje nový rfmr na podsim* Rowněž soudrusi nepřipravovali kontrolu průkazů, ačkoliv je
v ročníku6 který má 95 členů, odebráno od ledrxa 30 známek. Předseda FV FAT, se kterým
jsme dopoledne hovořili, se dál o situaci v IIa roč« vůbec nezajímal«
Ve 14800 hod« zasedal W => příprava aktivu funkcionářů na 22« 5«»
ujasnění stanoviska na potrestání redaktorů Křivského a šestáka* Bylo rozhodnuto Křiv»
akého vyloučit % ČSM a doporučit vedení školy, aby s nim provedlo disciplinární
físení* 0 tom* sd& vyloučit šestáka e ÍSM nedošel výbor k rozhodnutí a bylo rozhodnuto poradit *e ss stranakým výborem« Rozhodnutí minulé schůze výboru, ie as KřívBký
nesmí předem dozvědět, jaká proti němu budou dělána opatření, nabylo respektováno.
Jedem SI «a vyberou upozornil na tOj, že se Křivský hned večer po schůzi W dozvěděl
o čem se na Ti jednalo a zsgitwal všechny své "věrná" na koleji. Jak se později uká=
saisp tyt" věci prozradil Křivskému s. Dvořáky člen W »
Večer pokračov«do «asedání VV sa účasti prorektora Picka a předsedy ZCV KSČ
s® Egr«.« -S® E|r neodpověděl ani na jeden, přednesený problém. Zatajil, že šesták
jiz aa CäV K-. C jmenoval pisatele článku a nechal nás jednat o tom, zda má být
Šesták vyloučen.
l5o
řekl šesták sám jméno tajemnici s* Kvapilové. Funkcionáři ČSM nechtějí udělat. žádné rozhodnutí bez souhlasu stranické organizace a stranická organisace odmítá
*«u;5sftv>'xi jakékoliv stanovisko k našim návrhům^ Místo abychom měli podporu stranických

£®akei«aářó9 émttá&iali. ¿am m s mmi & aaškltósá liaiio Jednáni na škole ee tátea®
již 14 daí a
satí® ani k Jedne®» definitivnímu r ©shodnu tí o
Mo Huryehová
1,6»
1962
Odp&Xedae v L5s00 hodin s&seá&i CV ČSk ka<s byli pozvŕ na redaktoři Elixíru jak
nástemněino tak tištěného» Po proje&aáaí cele náležitosti tyl a. Šestákovi udělen trest
«= odvolání í íuakce a důtka pred CY ČSM Prítomný predseda CZV KSČ a. Egr prohlá°
že není možné odsuzovat s« žestaka za to, že ;-.u:.t.tl ríci pisbtele, wotoäi am
dal slove - spise to svědčí o jeho dobrem cn&rakt¿¿-u* 1 kdyz a» Šesták prozradil v
pondělí 14» j* na UZY jméno pisatelep tajemník OV KSČ s« Hájek ještě ve středu v po»
ledne o tesa nevědělo
Zdeněk &řivský vyloučen se skaly a většinou schváleno navrženi vedeni školy» aby
se 3o KfÍ¥skýra bylo zavedeno disexplinámi řízení» Sien CV ČSM, komunista 8. Dvo=
řák se zdržel hlasování při schvalování návrhu na disciplinární řízení proti s»
KřivskéM® Po odchodu Křiv akého zdůrazňoval své stanovisko tím, že je třeba vystři»
hat se omylů„ aby nebylo člověku ublíženo» Odvolavši se na následky kultu osobnosti =
na jeden příklad s projevu s« Ghruščova.®
' Ze svodky za 17»=19» V»
Důsledný postup při projednávání v organizacích ČSM naráží na některých fakultách
na málo pochopeni a někdy i neochotu až nesouhlas straníckych výborů a je nutné, aby
pak SSÄŠÍ nástupci žádali o pomoc vyšší stranické organy» /Např» na VŠCHT, VŽZ, FÁMU/
Jak vyplývá i telefonického rozhovoru s. Svobody že IV® odd. ÚV KSČ, který volal s®
jana leru s ÔV SSMP byli prý informováni ¡, že ČSM připravuje masové vylučováni z ČSM»
Po objasněni a projednání se zatím daří dosáhnout shody a jednoty postupu pracovní«
ků ČSM a funkcionářů výborů stranických organizací, » Informujeme o této situaci, i
když je již vcelku vyřešena, protože se domníváme, že k ní nemuseli vůbec dojit,
při vetší informovanosti stranickýchorganiz&cí o celkovém postupu, který byl ÚV &SM
po dohodě s 1» gddélením ŮV KSČ stanoveno
Tresty udělené studentům vysokých škol za účast na protistátní akci 1. V. na Petříně»
VŠGET
Jiří Sobek - II» ročník FOT ~ byl vyJo»5«n se školy» PV FOT schválil vyloučení z ČSM »
Jisttnar V« ročník FOT « přerušení studia na 1=2 roky» Na Petříně byl zadržen až
ve 23. jO iiod o i / řOT schválil napomenutí na člénaké schůzi
ročníku»
šesták «=> V® ročník FAT - redaktor tištěného Elixíru» W rozhodl o odvolání z funkce
a uděl tulí důtky»
a uděleni důtkg,®
Zdeněk Křivský - IV«. ročník FAE - redaktor nástěnného Elixíru. W odvolán z funkce,
vyioucen^z ČSM, vedení školy dán návrh na zavedení disciplinárního řízení»
Zatím je m ČSM vyl učeno na uvedených fakultác) 7 posluchačů» Přehled bude dodán
ještě s fakulty strejní prá iické, přírodovědecké, filosofické, lékařských a institutu aovinařst^í a osvěty a pedag gického ins it^ou.
Přehled do&azuje? že postup ČSM ^©ni ukvapený ani nezdravě radikální, naopak je
nutné dále důsledně prosazovat, aby byla posouzena účst všech účastníků na Petříně,
i těch, kteří tam nebyli a projevovali s tím,*co se tam stalo souhlas atd», a někdy
pr pravit nové projednání s nekompromisními závěry»
Všude se opakují stejné lotazy, názory H , které již byly di vě zodpovězeny, aby
bylo dosaženu vo nejmírnějších třes tv, poku je vůbec připustit. Mezi studenty je a
stále mnoho nejasnosti & mnoho SĚ CA neuvedomuje poučení, které z událostí na
Petříně i nedostatečné práce jednotlivýu- organizaci yplývá*
Na divadelní fakultě koluje mezi studenty, že
oučenou Čočkovou je dále natá=
čen film» Upóžorněn s° Král - MěV ČSM a s» Vitásék MěV KSČ

Zprám s VÍCH?
gj«J>o 3L9&
Scpded&wľ
4«daéa& s předsedo« CZV KSČ o tosssg, jak dál® postupovat, aby byla
UTgsbla&i ú^kmimm akcs Petřín a ©statni nesříavnsloBti m, škole 8
= s.jiš'fcšai pwžmfj&b. úžastnikft P<*třin<i.
•= pohsssrsr 0 r &M»M&ámí xmámai ab«t WLíxďťů
případ Jettra&y, Křivsfeý
Při sjišó wáad pasivních úěaatsiíků Petřínské akce jsem s© setkala s názory jakOj,
že je nadfis'-v.,Jaé
naši studenty tyt© účastníky zajisté si vzali již z
teh© pmcmi. a
vysvětlit
ám&h, ate®, eož má. větší výchovný význam o Nakonec
bylo dohodnutop že bud« dôkladné připraven aktiv funkcionářů, kde budou seznámeni
s «elým dosahu akce a taktním ssůsobem bude n&mačeno, že se mají dobrovolně při=
hlásit ti9 kteří se -koho zúčastnili® Podobně ještě bude jednáno na VČS, které
zatím neproběhly o
Je ustaven«, disciplinární kcradse při CZV XSČ, která se bude zabývat případem obou
Elixírů® V reakční radě tištěného Elixíru je několik členů KSČ, se kterými bude
proveden pohove?o Komse zasedá 23® V« v ICbOO hod®
22® 5 ® preteíh&lo několik VŠS® Jedná s ni eh /II. roč® FÁT/ sa zúčastnil s, Tamchyna« Čl«n W ® Sehůsd musel rozpustit pro nedostatečnou účast členů /40 ze 100/.
23® 5® je VČS ve H ® roč. FA2, odkud je s® Křivský, redaktor nástěnného Elixíru.
M. Hurychová
Říká. se a že člověk se žasam mění, že zaslepenec může prohlédnout® Se soudružkami
Huryehovou a Mlékovou bych se chtěl án@s setkat® Opravdu by mne potěšilo, kdyby
byly slastně vdané a dokázaly aspox* dn.es jedaat bez zaslepeného fanatismu a vychovávaly své děti tak, aby alespoň ony byly společnosti k užitku«
Obě dvě byly - jako tolik jiných = pouhými kolečky obrovské mašinerie® Ztéáty
a křivdy, které svým obětem zp&sobily, je snad možné nějakou rehabilitací zahlazovat® Jek a čím však zhodnotit jejich osobní podíl na činech, které poškodily spo°
Isčnost? á existují u takových lidí vůbec nějaké morální záruky» pocit odpovědnosti
za vlasišl činy1?
13® IV® 1969
Po So
Lo3, ¿«jíž. posádka neuepe díru v boku, s© může při každém novém vlnobití potopit.
Podobný» bolavém místem,, hrozícím stále recidívami, zůstávají v naší společnosti rehabilitace, kc&ečné zjištění, jak se to mohlo stát® Nejedná se přitom pouze o viníky
a oběti procesů z počátku padesátých lat, ale i o procesy a kampaně z let daleko
pozdějších®
Jednou 5se akutečně parádních akcí předlednového režimu bylo zaranžovaní a následující perfektní polotické využívání tzv. petřínských událostí v roce 1962®
Skutková podstata věci byla celkem prostá®
n.

IN F O R M A C E

Z Í S K A N É
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NOCI

ZE DNE 17o NA 18* DUBNA 1969
23.00

Klid

I

23.30

Na MNG,MV a ÚV KSÔ sviti téměř všechna okna /zřejmě pohotovost/
Na Václavském náměstí klidoU Národního Muzea soustředěny vojenské kamiony

00.10 Konči zasedání ÓV KSČ»
Policie zabraňuje vzniku davu v blízkosti budovy ÓV KSČ a v prostorách
Pražského HraduoPraha obtlopena našimi vojsky.

Neověřená zpráva o hlasování pléna ÓV KSČ $

Svoboda

jednomyslně

Colotka

1 proti

Dubček

36 proti

Bilak

64 proti

Černík ,Erban,Husák »Pilier, Poláč ek, Sádovšký, Štrougal
Uvedených 11 tvoří nové předsednictvo ÓV KSČ
A.Dubček má být pověřen funkcí předsedy Federálního shromáždění ČSSR,
Prof.Colotka se vrátí ke své pedagogické činnosti,přičemž zůstává Členem ÓV KSČ
/ i předsednictva/.
K u ^ x i n n n m m m n n u n i y n m x x xx x x m w a t m m w m n n t m n f t n m m u i i w x K
Výsledky voleb akademických funkcionářů dňé 17.dubna 1969
na funkční období 1969-70 - 1971-72
Rektor

Prof. dr ing Josef Kořitta,člen korespondent ČSAV
nositel Řádu práce

prorektoři pro studium

Doc<.ing Josef Pasek,CSc
Doco dr ing Otakar fiervinka,DrSc

prorektor pro vědu

Profodning Jaroslav Staněk,laureát St.ceny K.O.
nositel vyznamenání "Za vynikající práci"

prorekto pro výstavbu

Prof.dr ing Rudolf Bretschneider
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K průběhu a výsledkům voleb se ještě vrátíme.
ELIXÍR> časopis studentů VŠCHT
jako vnitřní tiskovinu vydává ARS VŠCHT

vyélo dne 19.dubna 1969

