Plamenné poselství Jana Palacha
SVOBODA A ŽIVOT JSOU NEODDĚLITELNÍ
Ve čtvrtek 16,ledna 1969 kolem 15-hodiny před sochou svatého
Václava v Praze na Václavském náměstí se polil hořlavou tekutinou
a zapálil student filosofické fakulty Karlovy university7Jan Palach,
narozený v roce 1948 v Kamenickém Šenově. Utrpěl popáleniny II, a
III »stupně ' na 80 % povrchu těla. V n e d ě l i 19.ledna 1969 v 15.30 hodin
Jan Palach zemřel.
V pátek 17.ledna 1969 v 15 hodin se sešli na celouniversitním
shromáždění učitelé, zaměstnanci a studenti University 17.listopadu
a jednomyslně se připojili k následujícímu stanovisku vědecké rady
filisofické fakulty Karlovy university, jímž se obrací na ÚV KSČi

Jsme hlubáce otřeseni zoufalým činem našeho kolegy Jana
Palacha. Jeho zoufalství i jeho statečnost-, burcuje nejen nás, ale
všechny čestné lidi této země. V jeho mezním činu se odráží celá
tragedie naší doby. Víme, že zoufalství není program. Ale proč
dospívá občan Československa k činu, který v Evropě nemá obdoby?
Protože i my všichni, celé Československo, jsme v situaci, která
nemá ^bdoby. Začali jsme dílo, založené na důvěře v člověka, na
vzájemné náklonnosti jako na zásadě nejen mravní, ale i jako na

principu společenského socialistického soužití. Dnes jsme
všichni plni nejhlubších obav, že právě toto je ohroženo.
Znovu a znovu jsme žádáni o důvěru, trpělivost o věcnou
práci. Jak ale máme důvěřovat, být trpěliví, klidně pracovat,
když nemáme vliv na to, kdo a jak nám vládne? Nemáme nový
Ústřední výbor strany, pro jehož zvolení jsme dávno určili
delegáty. Nemáme v českých zemích jediný orgán moci,.který
by vzešel z naší svobodné vůle. Milióny českých lidí jsou
napadány jako pravicové nátlakové skupiny a nemohou se bránit.
Stále existuje a je pohotově velká lidská pospolitost
našich národů. Ale tato pospolitost se rozpadne, bude-li stále
jen odkázána na vyčkávání a odsuzována k nečinnosti. Pak bude
každý sám a spojovat nás bude už jen zoufalství. Obracíme se
k politikům této země s výzvou, aby si uvědomili, na jaké
křižovatce stojí nejen oni, ale všechen lid. Čin našeho kolegy
je prvním, strašným výkřikem varování před hrozící záhubou
celého našeho díla.
Proto se.obracíme i vás, členy ÚV KSČ nikoli jako na
orgán, ale jalcó na jednotlivce, na každého z Vás osobně.
Apelujeme na Vaše svědomí, lidské, občanské, národní,
komunistické. Uvědomte si a prokažte to praktickými činy, že
bez tohoto lidu vládnout nemůžete.
I my cítíme svou odpovědnost za to, aby nedocházelo
k dalším zoufalým činům. Proto budeme stát v poznané pravdě
a spolu se studentským hnutím nepřestaneme kriticky posuzovat
necitlivost, malost a kompromisnictví v naší dnešní politice«,
Svoboda a život jsou neoddělitelné.
Postoj zahraničních studentů
UCTĚNÁ PAMÁTKY JANA PALACHA
Pražské studentstvo a mládež spolu s občany uctili
památku Jana Palacha smutečním průvodem Prahou a shromážděním
před filosofickou fakultou University Karlovy v pondělí
2O.ledna. Připojili se i četní zahraniční studenti. V průvodu
jsme viděli kolegy z afrických zemí a Latinské Ameriky,
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Inâonesie, Jemenu a j. V těchto bolestných a vzrušených chvílích
přijímají čeští studenti projevy solidarity a sounáležitosti
zahraničních studentů zvláště citlivě.
X X X
Naše redakční rada zaslala k úmrtí Jana Palacha
soustrastné telegramy matce studenta, paní Libuši Palachové,
předsedovi Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy
Michaelu Dymáčkovi a studentům filosofické fakulty University
Karlovy v Praze.
X

X

X

Členové odborového úseku č.l na Universitě 17.listopadu
se rozhodli doporučit závodnímu výboru ROH, aby částku,
věnovanou každoročně na pořádání oslav Mezinárodního dne žen,
věnoval letos k uctění památky Jana Palacha na hračky dětem mrzáčkům v Jedličkově ústavu.
X

X

X

Podle posledních informací ze sekreteriátu Svazu
vysokoškoslkého studentstva bude pohřeb Jana Palacha v sobotu
25.ledna 1969 v 15.30 hod. v krematoriu v Praze - Strašnicích.
KDO BYL JAN PALACH
Narodil se v roce 1948 v Kamenickém Šenově« Žil ve
Všetatech u Mělníka s matkou, která je prodavačkou ve zdejší
prodejně Jednoty. Otec mu zemřel v r. 1962. Jeho starší bratr
žije v Kamenickém Šenově. Jan Palach vystudoval Střední
všeobecně vzdělávací školu v Mělníku. Po maturitě se hlásil
na filosofickou fakultu University Karlovy, obor dějepis a
filosofie, ale neumístil se v pořadí uchazečů. Byl přijat na
Vysokou školu ekonomickou, kde studoval dva roky« Měl hluboký
zájem a vnitřní vztah k historii a proto se loni znovu ucházel
o přijetí na filosofickou fakultu. V přijímacím pohovoru
obstál výborně a byl přijat do druhého ročníku na obor historie
a ekonomie, 0 loňských prázdninách byl měsíc na brigádě
v Leningradě v Sovětském svazu.
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ZPRÁVY - AKTUALITY - STANOVISICA
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Zástupci svazů zahraničních studentů v ČSSR se
scházejí k projednání současné situace ve studentském hnutí
v Československu s představiteli Svazu vysokoškolského
studentstva Čech a Moravy a University 17.listopadu dnes
ve středu 22.ledna v 15 hodin v Klubu přátelství mládeže,
tř. 28»října č.9.
X

X

X

t

V Praze se konaly 19.1. dva mítinky, jichž- se zúčastnilo
asi dva a půl tisíce osob. Hladovky u Národního muzea se účastní
tři studenti a čtyři dělníci, z nich jeden Slovák.
X

X

\

X

V Brně drží hladovku osm studentů. V pondělí 20.1. se
konalo pietni shromáždění u Kaunicových kolejí. Studenti
požádali brněnského primátora, aby vyhlásil dny smutku spojené
se zastavením kulturních akcí a anúteční výzdobou ňa veřejných
budovách,
X
X
X
Studenti Vysoké školy báňské v Ostravě vyhlásili
24-hodinovou hladovku na úterý 21.1. V pondělí se měla konat
v Ostravě protestní demonstrace.
X

X

X

V Gottwaldově pořádali studenti 20.1. smuteční mši za
Jana Palacha.
x

x

x

Studenti v Olomouci konali 20.1. pietni shromáždění a
requiem .
X
X
X
Předsednictvo Svazu vysokoškoláků Slovenska vyjádřilo
víru v nalezení prostředků, které budou pokračováním odkazu
a smyslu činu Jana Palacha. 1.200 vysokoškoláků v Bernolákově
internátě v Bratislavě žádá, aby jejich domov nesl jméno Jana
Palacha. Studenti Vysoké školy zemědělské v Nitře žádají občany,
aby přispěli ke splnění požadavků Jana Palacha.
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