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VŠZ V P R A Z E
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DOPIS JANA PALACHA
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,;;•.]• if Vzhledem k tomu, že naše národy octly se na okraji beznaděje,
rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lid této' země následujícím způsobem»
*. *
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Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se
dát pro naši věc upálit«
Já jsem .mě3 tu čé:st vylosovat si jednotku a .tak jsem získal právo napsat první dopis a nastoupit co by první pochodeň.
*

•

Našo požadavky jsou:
1. Okamžité zrušení cenzury.
2. Zákaz rozšiřová ní "Zpráv".
Jestliže nebudo'^ naše požadavky splněny do pěti dnů, tj. do 21«
ledna 1969 a nevystoupí-li lid s dostatečnou podporou /tj. časově
neomezenou stávkou/, vzplanou další pochodně.
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Vzpomeňte na. srpen. V mezinárodní politice se uvolnil prostor:pro
čbSR, využijme jej.
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Opsáno dle fotokopie dopisu Jana Palacha.
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Próhllášení

vědecké rady Filosofické fafeultv University Karlovy v Praze

Jsme hluboce otřeseni zoufalým činem našeho kolegy Jana Palacha. ^eho
m
zoufalství i jeho statečnost burcující nejen nás, ale všechny čestné lidi této ze mě. V jeho mezním činu 'se odráží celá tragedie naší doby. Víme, že zoufalství neni program.; Ale proč dospívá občan Československa k činu, který v
Evropě nemá obdbby? Protože..i my všeichni, celé Československo, jsme v situaci, která nfeitíš. obdoby». Začali jsme dílo, založené na důvěře v člověka* na vzájemné náklonnosti'jako na zásádě nejen mravní, ale i jäko 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 důvěřovať, 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 svazích jediný orgán moci, který by vzešel z naší svobodné vůle. Miliony českých lidí jgou napadány jako pravicové nátlakové skupiny a nemohou se bránit.
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Stále existuje a je pohotově velká lidská pospolitost našich národů. Ale
tato pospolitost se rozpadnef 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 ze mě s výzvou, aby si uvědomili, na jaké křižovatce.- stojí nejen oni, ale všachon lid» Čin našeho kolegy je prvním, strašným
výkřikem varování přěd hrozící záhubou celého našeho díla».
s
Proto se obracíme i na Vás, členy UV KSČ, nikoli jako na orgán,,ale jako
na jednotlivce, na každého z vás osobném 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 kompromisní c tví v m š í dnešní politice o
•
,y
Svoboda a život jsou neoddělitelné»
é. -

Věd8oká~rada> Filosofioké
fakulty UK

OBČANS, KOLEGOVÉ, KAMARÁDI,'.
celá naše společnost prožívá již několik měsíců těžkou zkoušku. Existují
mezi námi nejrůznější názory jak vyvéat naše národy ze současné krise. Zastánci několika názorových proudů používají k prosazení svých stanovisek v&ech politických prostředků, které mauí k disposici. Qi přesněji: těch politických
prostředků, o nichž se-domnívájí3 že je magí dnes k disposici. Čtvrteční odpoledne však rázem vrhlo nä celý tento boj blesk jiného.světla. Kolega Jan Palach
nastavil ném všem neúprosné zrcadlo. Všechny výzvy, resoluce a projevy jsou rázem jaksi nepatřičné, stěna jejich přání spadla a my stojíme tváří v tvář svému
svědomí, jehož se každý c nás již tři dny táže, zda udělal vše, co bylo a je
v jeho silách.
Mrtvý Jane Palachu, dovol říci několik slov Tobě a Tvým anonymním soudruhům. Přinutí jsi každého z nás, aby se sáij za sebe zamyslel nad tímř jakým dílem přispěl k dosažení současného stavu* Aby pokorně zvážil, zda skutečně udělal vše, co udělat mohl, zda měl v době dostatek statečnosti a vůle k boji se
svou pohodlností, často nadbytečnou skepsí a někdy už i lhostejností, zda sám
postupoval tak, jak očekával od druhých, zda postupoval v souladu se 3vým svědomím. Tento čirý čin namířený přímo do středu našeho nyšlení, burcuje nás k
neúprosné nutnosti změnit způsob života a'myšleni každého z nás.
Kamarádi, věřte, že jsme opravdu pochopili vaše cíle, Jan Palach protestoval proti morální neoprávněnosti cenzury jako takové, a proti ilegálním "Zprávám" i Jeho postoj a mínění je bezvýhradně i naším postojem, naším míněním..
Vedli jsme a dále vedeme boj za prosazení jeho požadavků. Cítíme však, že Jan
Palach svý--m činem a vy, jeh o noznámí druzi, svým rozhodnutím následovat jej
protestujete především- proti nebezpečí našeho možného smiřování se a proti
možnosti přemíry našeho taktizovaní. Proto, my, my všichni, neseme spoluodpovědnost za těnto. čin a ne pouze ten či onen politik, ta či ona instituce. My nerseme odpovědnost za osudy vás, kteří jste odhodláni - a my o tom nepochybujeme
- následovat Jana Palacha. A proto vám musíme povědět, že chceme bojovat za
spole čňost,Jv níž si lid sám vládne« Činy naší vlády nám musí neustále přinášet důkazy, že térau tak opravdu .je. Vláda .se-musí opřít o nás, o občany, a my
musíme dělat vše, ábychom si uplatnili svá práva na naše svébytné myšlení.
Jan Palach nevyřkl jediné slovo a přesto oslovil snad čtrnáct milionů této
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republiky, každého jednotlivce zvláště A každý mu musí odpověděř. Ne však už.
jen slovy, všechna slova, at jalpkoliv radikální, či krásná, tu znějí hluše,
trapněr urážlivě. Na činy lze odpověděl jen činyo Rozvážnými, předem promyšlenými činy. Ne však jakýmkoliv činěn, Tvárí v tvář rozhodnutím obětovat život
musí každý z nás vystoupit ze slupek, na které jsme si již téměř zvykli, a peč»
livě zvážit, co smí položit na drtuhou misku vah, na misku, která před třemi dny
nezadržitelně vyletěla vzhůru* Dnešní raše slova nechtějí být odpovědí, pokoušíme se jen vyjádřit stav rozpoložení mladých lidí před zítřkem a pozítřkem,
které na dlouhá léta dopředu rozhodnou o tom; zda stojíme vůči činu našeho' kolegy, vůči ideálům, ke kterým se slovy a zatim jen sporadickými činy tak vehementně hlásíme. Naše činy v příštích dvou dnech a dalších týdnech budou pokusem
o promyšlenou, racionální a v neposlední řadě organizovanou odpověd, kterou
chceme formulovat spolu s dělnickou třídou, pokusem dtát se sami pochodní, pochodní činů, positivních cinu5 ta k velkou pochodní? že v její záři pochopi přátelé Jana Palacíía, že těch jejich už nerl třeba, že jejich místa musí být po našem boku. Pochodní, která zabrání jak individuálni, tak přitom i národním tragédiím. Výbuchy neorganizované živelnosti nejsou naším programem.
Kamarádi, přátelé, čas příštích dnů je časem života, Si smrti dalších Janů
Palachů. Každý'z nás byl osloven- Každý z nás musí svým každodenním konáním,, q
to nejen v průběhu několika málo příštích dnů, vyjádřit své odhodlání, podílet
se na co ne jvče.sr;,š jel přípravě voleb a uzákonění, základních občanských svobod,
zejména práva shromažáovacího a práva na svobodu sl'"va. Budeme kritičtí sami k
ao%ě,. k nové české vládě, politické reprezentaci; budeme, konkrétními činy žádat
respektování všech' požadavků?, respektování vůle, celé československé veřejnosti,
respektovaní naši kole ktivní síly, protože e.hceme být roxnaoprávnými partnery v
politice.
Představitelé nové české vlády nám sdělili, že mnohé z našich požadavků ódpovídají i jejich představám. Neujasněné všeaV mezi námi zůstávají časové odhady realisace těchto požadavků a otázky ne ¿-/hodně jší taktiky, jak jich dosíci.
Chceme vás ujistit, přátelé Jana Palacha. že si plně uvědomujeme přitom- nést vašich očí» Vímer že čekáte c. sledujeie každý náš krok. Víme, že veší nadějí žít nadále s námi je jistota našich činů» Našehor tvého, mého. Nikdo vašemu pronikavému pohledu neujde. Jméno tohoto pohledu je svědomí. Tentokrát nehrozí však jen vyčítáni, tentokrát odsuzuje k smrti. Jedny z nás.
Kolegové, Jan Palach vykoupil svůj apel tím ne ¿cennějším. Nyní,, všichni mladí, musíme být syny jeho matky a bratr;/ jeho bra;isio Jsme vyburcováni a musíme
vytrvat. Vytrváme-li, potom máme právo naděje na vítězství nabo na čestnou prohru.
Kolego Palachu, skláníme se před Tvou památkou a slibujeme Ti, že Tvůj odkaz nikdy nezradíme.

L9. 1. 1969

Svaz vysokoškolského studentstva
Cech a Moravy

x x x x x x x

Děkujeme všem, kteří spolu s námi pochopili
protestu.

tragickou hloubku tohoto
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dostávate do rukou řádné 1. číslo jubilejního V. ročníku
školního časopisu Impuls. S prací redakčního kolektivu jste
byli již seznámeni prostřednictvím několika vydání stávkového
denníku Puls a nedávným zvláštním číslem Impulsu. Vydání tohoto řádného čísla bylo posunuto vlivem mimomateriálních a mimoredakčních poruch. Na tyto poruchy doplatilo především číslo,
které mělo být věnováno 50. výročí Československa. Nebylo a už
ani nebude. Některé aktuální články však vyjdou v číslech příštích, dá-li Bůh a ...
časopis behem svého žití zažil trochu radosti, hodně trápení, povícero podrazů i zákazů. A přece je, což je dárek jemu
do vínku nejcennější. Chtě nechtě musíme na tento truchlivý životní úděl navázat, neboí se všeobecně kvituje, že kolo vývoje
se točí. Tecí konkrétně ovšem couvá a proto jsme vám připravili
toto 1. číslo, které ne a ne couvnout, které chce naopak dokázat, že se ještě dá nuco dělat. Do jaké míry se nám to podařilo dozvíte se, až po prokousání přes dalších několik desítek
stránek stanete v konci. Budete moci suše či vlhče konstatovati, že se vám podařilo investovat peníze do toho, co jste již
dlouho neměli.
Protože jde o studentský amatérský časopis, je zákonité,
že ti co novorozeně kolébali jsou pryč / kromě tedy dvou/.
Není už však zákonité, že v redakční radě je stále méně a méně studentů, kteří by časopisu dávali svou specifickou tvář.
Ročníková hranice několika plodících redaktorů je vysoká a tudíž během jednoho, dvou'let odejdou. A je nebezpečím, že s nimi odejde i časopis, symbol nezávislosti akademické půdy naší
školy. Je tedy nejen na nás, ale i na vás, "bysme na tradice
progresivních konců sedláckých navázali, bychom začali, kde oni
padli a padli tam, kde oni chtěli skončit". A my tedy dodáváme,
že někomu stačí jen trknout a ty tady rádi uvidíme.
A nakonec, nakonec bychom se rádi zmínili o dárku, na
který časopis čeká a kterého se snad brzy dočká. Je to možnost
tisknout'na nově instalovaném školním rotaprintu. Toto číslo
je možná poslední, které vyjde ňacyklostylováné a tedy po technické stránce nedokonalé. To je totiž maximum, co lze na cyklostylu udělat. Bude to dar školy hlavně pro vás,přátelé. Juchněme si tedy, i když nám i vám do juchání moc není.
za redakci -mann
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"POLITIKA
normalisuje: František Teichmann

Následující článek v této rubrice
je označen jako dokument. Dokument
proto, že jeho obsah neni časově
ohraničený; Tento obsah totiž bude
pro nás i pro generace příští vzpomínkou, "útěchou" a hlavně ponaučaním, na. které se nr-dá při nejlepší
vůli zapomenout. Ani vlastne nemůžeme. Je třeba, aby. ho lidé znali .
a proto vám ho zveřejňujeme. Budete
si moci_ na jeho základě vysvětlit
řadu událostí, kt ,ré oroběhly, probíhají a ještě or běhnou. To platí
i o dalších článcích, kt ré buóou
oznaóeny slovem : DOK-MtlNT. /Red./
Ú d a j n é
z n ě n í

d o s l o v n é

A

TA K E

O

P O Č A S Í

tlačenka jako
bejvávala.

'
Bodejá by bula,
\
(dedo, když nicko přešla j
do té politiky.
y
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m o s k e v s k é h o

p r o t o k o l u . Uveřejněn v
důvěrném bullettinu londýnského
týdeníku The Economist 1. Obě strany se při j e cli íání řídily všeobecne
přijatými p dmínV-emi schůzek v Bratislavě a v Čierné a vyjádřily nutnost obrany socialismu proti protisocialistickým ailám. Hlavním úkolem zůstává uskutečnění zásad dohodnutých v Čierné a v Bratislavě.
Tolc zvaný 14. sjazd KSČ se prohla- '
šuje za neplatný. Předsednictvo
UV KSČ uskuteční všechny nezbytné
kroky, aby po normalizaci poměrů se'
sešel nový sjezd strany*
2. Čs. delegace informovala sovětskou delegaci, že plenární zasedání
ÚV KSČ a IIKRK projedná normalizaci
na hospodářském poli.. Vedení strany
a státu bude posíleno. Osoby jejichž
činnost neodpovídá požadavkům tohoto
protokolu, budou ásaveny svých
funkcí.
3. Čs. představitelé zdůraznili význam opatření směřující ko konzolidaci vlády dělnické třídy a socialismu. Bude vcr> vána prvořadá pozornost řízení masov'ch o1 'středků /sdčlovf.cích/, kt ré musí. sloužit zájmům socialismu.
Protisocialistické h "'esy v me .icv^ch
prostředcích murí u.:tat a musí v
být zastavena činnost vě ch. skupin,
které vykonávají protisocialistickou
činnost. Kusí být přijata účinná
opatření - nové zákony a preopisy.

V případě nutnosti přijme vláda dosažená opatření proti protisocialistickým silám. V masových informačních
prustřeucích se provedou personální
změny. Sovětští představitelé projevili s těmito opatřeními plný souhlas.
4. Cizí vojska nebudou zasahovat do
vnitřních záležitostí Československa.
Jakmile pomine hrozba hrozící socialismu, opustí spojenecká vojska postupně zemi. Československé a sovětské vojenské velení za!:ne okamžitě
jednat o odchodu vojsk z těch měst
a vesnic, kde mohou místní úřady samy
zajistit pořádek. Pozdější dohody
určí, jak se bude postupovat v zásobování vojsk a v zdravotnické
službě.
5. Předsednictvo ICSČ a vláda přijmou
opatření, která znemožní, aby docházelo k provokacím a
konfliktům mezi č-skosloven. občany a spojeneckými
voisky.
6. Čs. vedení nedovolí, aby byli zbav .ni funkcí straničtí funkcionáři,
kteří obli*j velí socialismus,

DOKUMENT
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DVA IICATŘV ...

SÁuVA

K o n f e r e n c e
R u s a e l l e přátelské styky so Sovětským svav'y
m í r o v é
n a d a c e , "l •••"'•
zem a bojovali proti protisociaSkupina, briŕsk.vch ooslanců, p)litiíců a
listickým silem. Proti těmto osoumelcľ' h dl sv.ílat mezinárodní konfebám se nesmí vyvozovat žádné rerenci, která by jeiJnela o obsazení Čeíprese. .
koslovcnska
a o důsledcích sovětské
7. Dojde k dalšímu rozvoji spolupolitiky
vůči
československu. Organizápráce mezi SSSR a ČSSR,, zejména po
torem
konference
má být Russellov« míhospodářské stránce.
rová nadace.
8;' Mezinárodní situace a činnost
Zmíněná skupina vydala v prosinci 1958
imperialistických sil vyžaduje,
prohlášení, v němž se uvádí:
aby se posílil Varšavský pakt a
"Neblahé a neočekávané obsazení Českodalší vzájemná spolupráce*
slovenska bylo brutálním činem agrese.
9. Obě"str-ny" budou koordinovat
Československý lid na ně odpověděl aačinnost v oblasti mezinárodních
obyčějné'ukázněně. KQmunisté, dělníci,
vztahů-, uskutečňovat společná
spisovatelé a. intelektuálové byli v čeopatření v evropské politice, v
le odporu, který měl jasnou podporu >•
boji pr.<ti militarismu, nsonačeskoslovenského obyvatelstva.
cismu atd.
10. čs. vodění • proh1 e'-šu je, še- vlá-Věrní našim zásadám jsme.• proti- americké
agresi ve Vietnamu, proti'imperialismu,'
da nežádala o. jednán' v OSN-, 'že
at.
sa pr o jevu je-kdekoli. Obsazení Česdala p kyn svému zástupci v OSN,
koslovenska
je yážiou porážkou pro svet
aby 9ner£ickv,piotésrtovs>li proti.,áo'cišlismu,
ztěžuje protiimperialistioký
projednávání 6 s ¿»'otázky* v -Rad?":
boj
a
proto
je
..naší povinností, žádat, aby
bezpečnosti
b>.-jíný,ch organech. •
byla. skončeno. Žádáme okamžité s t až oni
OSN.
všech sovětských -jednotek a-tajné policie
11. 3ude prozkoumána činnost sepokrajovaní na etr. 6
hr-ničních reprezententů čs. vXá4
dy a budou vyvozeny patřičné o;'Vono se říká
- ť "'
p.yvídaj'cí ¿ávěry.'Předsednictvo
1
f'
.
-'•.'UV KSČ souhlasí , že' jsou nezbytné i . * '
"se
tak
dlouh.o
se
-chodí
personální změny, aby se urychlil ;
až n?>do s holí
proces konsoliaace, jak -uvnitř,
da ti ránu přes hřbet
strany, tak i ve státe.-Budou .
A.
přijata opatření k posílaní miKaždoj pek vzlyká D
nisterstva vnitra.
. ' 'r';.
jó to to bolí
E12. Otázky, které nově vyvstanou, . a zatím ten s tou holí
se budou řešit pomocí výměny/stra-; rázně napravujú svět
K
nickách a státních delegací.1 „ '-H
13. Byl vysloven souhlas, ;,ře od, . Argument páonej
S
20, srpna budou všechny kontakty
jedinej:je správnej
mezi sovětskými a čs. představiA
aby svět byl
•
teli povahovány za přísně tajné
i zas jako květ
1
včetně této schůzky.
—
14. Obě strany přislíbily, že;-' I a proto chlapče
udělají vše, aby prohloubilytrá- ' neboj
holí'
diční přátelství mezi oběma ze-" j za bolesť to stojí
měini.
. . j zpívej si s chutí
.jí
... la la 1A .
Podle The Pconomist 1
• f e - ;
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Obchod uzavřený god bajonety. p Q d
tímto názvem vyšel v Žen-min ž-pao
článek, k-t..rý reaguje na události v
srpnu 68 oonškud odlišným způsobem,
rk;ž je nám známo. Pro tuto odlišnost
jsme ho zařadili do tohoto čísla a
podltí toho také tento článek víca mene posuzujte. /red./
Poté,k. y zradcovská klika sovětských
revizionistu vyslala své vojsko do
československa a okupovala je, dopravila pod vojenským dozorem přetáky
československých revizionistu Dubčeka
a jeho společníky do líoskvy na "schůzku" a diía 27. srpna uveřejnila tak
zvané "komuniké o sovětsko - československém jednaní". Je to výsledek
toho, že americký imperialismus vyvíjel nátlak na sovétslíý revizionismus
a že Spojené státy a Sovětský svaž zesilovaly své kontrarevoluční spolčení
v celosvětovém měřítku. Je to špinavý
obchod, který vnutila zrádcovská klika sovětských revizionistu pomocí bodáků zrádcovské klice československých
revizionistu. Jo to velmi nešikovný
podvodný trik zrádcovské kliky sovět«»
ských a československých revizionistove snaze oklamat československý lid,
lid Sovětského svazu a lid na celém
světě.
. Náš veliký vůdce předseda MAO Ce-tung
poukazuje na to, že "imperialistické
vlády vyvíjejí sice každý den kontrarevoluční činnost, ale ve svých ústních prohlášeních a oficiálních dokumentech mají vidy plno řečí o lidskosti, spravedlnosti a jin/ch ctnostech,
nebo alespoň nějaké fráze o nich, a
nikdy neříkají pravdu. Takzvané "komuniké o sovětsko- čel. jednání", slepené zráacovskou klikou sovětských revizionista, to jest tlupou sociál - imperialistů, je typickým oficiálním dokumentem imperiáli SÍSU.

Sovětští re vizionisté nahromadili v
"fcomuniká" ^samé krásné fráze, jak* "respektování uzemní celistvosti","nevměšování do vnitřních záležitostí","přátelství,
a solidarita".Jaká to nestoudnontl
Vyslali jste několik set tisíc vojáků a
okupovali jste celé československé území.
Jakpak můžete ještě mluvit o "uzemní čelistvosti?Dopravili jste pod vojenským dozorem
předáky strany a vlády Československa do
Moskvy a udělali jste z nich pomocí todáků své loutky.Cožpak to není "vměšování do vnitřních záležitostín?Vaše tanky
řádí v Praze, vaše agresivní jednotky
svévolně střílejí a vraždí v Československu.Může být ve světě vůbeo takové"přátelství" a "solidarita"?
Komuniké se ohání frází,že.je nutné hájit" zájmy"celé velké rodiny socialismu.
Pravým smyslem tohoto nestoudného žvanění je vlastně zachovat koloniální zájmy
zrádcovské kliky sovětských revizionistu
ve východní Evropě.V zájmu tzv. "velké
rodiny" porušujete jejich státní svrcho- '
vanost.Když se někdo odváží postavit se
vám na odpor, posíláte tanky a děla do "•
jeho země, a to prý také v zájmu tzv.
"velké rodiny" ÍCožpak není taková "vel-~ •
ká rodina" navlas podobná "velké ředině :
svobodného světa" propagované americkým
imperialismem?
V"komuniké"se praví,že sovětští revizionisté mohou stáhnout své ozbrojené jednotky, j\kmile bude "znormalizována" si-r
tuace v Československu.Podivejte se, copak
nežvaní američtí imperialisté o «com, že
agresivní vojska Spojených států ve
Vietnamu se mohou vrátit domů třeba zítra, jakmile "svoboda" a "mír" budou ve • • .
Vietnamu zajištěny?Tito dva největší přeéstavitelé imperialismu, americký imperialismus a sovětský revizionismus, jsou
si úplně podobni jak svým tonem, tak i
svou nestoudností.V tzv. "komuniké o
sovětsko-českoslovctském jednání" udělala
renegátská klika sovětských revizionistů

pře<je jen kus užitečné práce,totiž
do Českoslonenska.Revizionistická
sovětští revizionisté sami odhalili
zrádcovská klika Sovětského svazu
lživost celé řady překrásných"důvodů"
počítala s tím, že okupace Českokteré vymysleli k ozbrojené okupaci
slovenska jí umožní nakládat s touto
Československa.Neřekli jste tehdy, •
zemí,jak se jí zachce, a umožní jí
za českoslovenští předáci V čele s
upevnit svou hegemcrii v celém souDubčekBm jsou "revizionistickými pradobém revizionistickém bloku.Neočevicáky"? Netvrdili jste,ze"zrádcovská
kávala však, že její růžová kalkulačinnost" Dubčeka a jeho podobných
ce vyjde naplano.Agresivní akt sovětpředstavuje "reálnou hrozbu vymožeského revizionismu vyvolal odpor
nostem s"ccialismu"v československu?
. českcslovenského lidu i lidu sovětNeřekli jste, že jste nuceni vyslat
ského a byl odsouzen revolučním livojsko do Československa proto, abydem celého světa.Přitom celý soudobý
ste uhájili "socialismus" v Českoslorevizionistický blok se v důsledku
vensku a splnili své nejvyšší "intertoho octl ve zimtku a chaosu, donacionální povinnosti"?'Avšak uplynuto
konce i někteří prisluhovači sovětlo pouze několik dní a udělali jste
ského revizionismu vyjadřovali v
náhlý obrat.Vyjádřili jste v tzv.
souvislosti s tím nesouhlas a rep"komurdké" československým předákům
tali nebývalým způsobem.Ravizionisv čele s Dubčekem "pcrozumnění a podtická zrádcovská klika Sovětského
poru" jejich stanovisek, řekli jste,
svazu se v Československu dostala
že .linie prováděná Dubčekem a jemu
do slepé uličky a nemůže ani z ní
podobnými vychází ze snahy "posílit
ven, ani v ní nadále zůstat.Všechny
socialistický režim na základě marxisjejí triky byly vyčerpány a šílené
mu - leninismu".To je opravdu pěkný
• -spekulace jí nevyšly.Za této situace
obraz člověka, který sám sobě dává
c
byla pak sehrána ohavná scéna jednáfacku.Z toho je vidět,že renegátská
ní pod bajonety.
klika sovětských revizionistu je vlas- Moskevské jednání se konalo za zásahu
tně vrchním pohlavárem "revizionisamerických imperialistů a je součástí
tických pravičáků",že sovětský reviamericko-sovětského plánu na zesílení
zionismus je hlavním kořenem toho,
jejich spolčení v celosvětovém měřítproč byly pohřbeny socialistické vyku. V otázce Československa sovětský
moženosti v Československu, a že rerevizionismus a americký imperialisnegátská klika sovětských revizionic
mus jednak mezi sebou zápolí, jednak
stů js vůdčím beranem v kapitulaci
se i navzájem spolčují.Americký impepřed americkým imperialismem a ve
- rialismufa dal na jedné straně mlčena
zradě na povinnostech proletářského
livý souhlas k sovětské invazi do
internacionalismu.Důvady k ozbrojené
Československa, na druhé straně vyvíokupaci Československa renegátskou
jel nátlak na sovětské revizionisty
klikou sovětských revizionistu jsou
aby měli na srdci přednostní zájmy
naskrz lží.Fráze o tzv. "uhájení soamericko-sovětských vztahů.Pohlaváři
cialismu" atd. není nic jiného než
amerického imperialismu Johnson a
synonymum prosazování sociál-imperiaRusk otevřeně žádají, aby si sovětský
lismu a sociál-iašismu.
t revizionismus zachoval "rozum", "uvaTakzvané "konuniké o sovětsko-českožoval a znovu uvažoval" a aby nepodslovenském jednání" je výrazem nebý^
nikl "přehnaná opatření" vůči Dubčevale svízelné situace a izolace, do
kcvě klice.Revizioriistická zrádcovská
níž zabředla ravizionistická zrádcovklika Sovětského svazu dobře porozumská klika. Sovětského svazu po invazi
něla americkým pohlavárům, a proto se
6892/68
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snaží situaci -v československu rychle
skoncoval s okupací a kontrolou zrádstabilizovat.Je jasně vidět, že jak
covská kliky sovětských revizionistů,
americký imperialismus,tak i sovětský
a aby čelil pohrůžkám a vměšování amerevizionistický sociál-imperialismus
rického imperialismu, a aby svrhl reakoperují s politikou mocenské sily a
ční nadvládu zrádcovské kliky českoslopovažují Československo za kapitál v
venských revizionistů.Boj lidu eelého
jejich .politickém obchodu.Oba jsou nejsvěta, proti sovětskému soudobému revizuřivější nepřátelé československého
zionismu se bouřlivě rozvíjí.Čínský lid
lidu.Československá revizionistická
pevně stojí na straně revolučního lidu
zrádcovská klika v čele s Dubčekem od
Československa, Sovětského svazu a resamého počátku otevřeně vyzývala českovolučního lidu celého světa.Jsme pevně
slovenský lid, aby nekladl odpor préti
přesvědčeni, že revoluční boj českoslovojenské invazi sovětských revizionie%C
venskotio lidu, lidu Sovětského 3vazu a
tú, a nyní zase padla na kolena před t
c lidu na celém světa jistě zvítězí.Není
jejich bajonety a přijala pod vojenskou
daleko doba, kdy imperialismus, soudobý
hrozbou kapitulační podmínky, které
revizionismus a reakcionáři různých zeznamenají ztrátu svrchovanosti a cti
mí světa úplně ztroskotají a kdy budou
jejich via st i. Dubčekom revizionisti«?
všechny nepřátelské stvůry úplně zlikcká zrádcovská klika znovu a znovu
vid,vá
^'
30 £ .1968
"vyzývala" československý lid, aby
zachovaľ'klid" a jednal "rozvážně"
a "opatrně" a aby "zabránil ze všech
sil nesmyslnému krveprolití" a vyhnul
se za každou cenu konfliktům s moderními vojenskými jednotkami atd.Jedním
slovem, žádala lid, aby se dobrovolně
a zcela ochotně stal otrokem fašistických okupačních jednotek sovětského
revizionísmu.To odhalilo v plném světle opcvrženíhodnou tvář otrocké povahy
těchto zrádců národa.Revizionistická
zrádcovská klika představuje nejen
zrádce proletariátu, nýbrž v době agrese imperialismu se nevyhnutelně stává
Pokračování_ze atr._3^
i zrádcem národa.Je to železný fakt,
který je nad slunce jasnější.
a plné obnovení československé suvereUdálost, k níž došlo v Československu,
nity".
poučila lid celého s\eta.Umožňuje soProhlášení podepsali sir Bertrand Ruvětskému lidu, československému lidu
ssell, vůdce britského studentského
a lidu ostatních zemí,v nichž u moci
hnutí Tariq Ali, poslanec labouristické
stojí klika soudobého revizionismu,
strany Frank Allaun, předseda odborovéaby ještě jasněji prohlédl reakční podho
svazu horníků Lavjrence Daly, slavný
statu soudobého revizionistického bloku.
sochař
Henry Uoora, harečka Vane3sa ňedUmožňuje také lidu na celém světě, aby
grave
a
jiní.. Vezi podepsanými je i Ivan
ještě lép® poznal reakční a zahnívající
Sviták.
charakter soudobého revizionismu.československý lid nyní zesiluje revoluční
boj proti soudobému revizionismu, aby
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t jednom "Igcaglexnimjrozbora"
Dostal se nám do rukou zajímavý
exemplář, který nese honosný název: Komplexní rozbor hospodaření
JZD Rudý říjen v Khěževci za 3/4
roku 1968 .Do ekonomické části
rozboru nemůžeme celkem mluvit,
ale můžeme se pokochat "politickým,
úvodem" rozboru, který stvořil sám
pan předseda ku příležitosti členské schůze*Pan předseda /v osudném
okamžiku srpna'68 se musel stáhnout
k "přátelům", aby nebyl pohlavkov á n "kontrarevolucí" a spoluobčany
za tc, že upsal svoji běloučkou
dušičku různě"flekatým "andělům"/
po přednesení tohoto rozboru nechal hlasovat o důvěře.Naivní
iluze, že mu bude odkejvána další
důvěra, neprošla a tak odešel,
aniž by si rozbor-ponechal.My.se
tedy budeme oddávati pochoutkám
a la politika.Prosím...
Slovo má soudruh předseda:
Scházíme se v období doznívajících
srpnových událostí a jsme svědky to
íliaých změn ve vnitropolitickém
a mezinárodním životě.V našem družstvu ústředním problémem dosud
zůstává u mnoha lidí nevyjasněný
názor na vztah k SSSR a rovněž přiznat právo menšině, respektovat její názor a dát možnost lidem, aby
si svobodně volili své přátele maži
družstevníky a spoluobčany.
Dnes je jasné, že srpnová krize je
produktem slabosti starého stranického vedení, rovněž chyb, kterýok
se dopustilo nové vedení strany
a státu.Staré vedení mělo zakořeněný byrokraticko - administrativní
přístup k řešení problémů.Ideolo'gický život strany a masových organizací byl za starého vedení zbaven
životní síly a prosycen formalismem.
Nové vedení nedostatečně.zhodnotilo
od základu staré chyby a místo toho,
aby zabránilo jejich narůstání,
jenom mluvilo o věrnosti národu
k socialismu.Mluvením se.socialismus ani nevybuduje, ani neudrží.
Stále to opakovat, to nám nepomůže,
když nebudeme organizovat zajištění
jeho. rozvoje a organizovat boj proti nepřátelským silám socialismu.

Všichni jsme cítili nutnost vypořádat se se starou, krajně centralistickou státní a stranickou Soustavou, která se stala brzdou rozvoje výrobních sil v našem státu.
Proto jsme podporovali zavádění
nových opatření ve veřejném a hospodářském životě.Ale zároveň jsme
byli pobouřeni působením reakčních
sil a byli jsme svědky dognatických
požadavků reakce, jejich různá provolání /2.000 slov/ a formování
reakčních organizací.
Bratislavská dohoda mezi spojenci
a naší vládou měla za cíl pomoci
řešit tyto problémy, ale naše vedení
nebojoval*.Místo toho, aby plnilo
dohodu, vystupovalo v televisi a
v rozhlase jenem s vítěznými řečmi.
Reakce, vidouc nemohoucnost našeho
vedení, stala se útočnější a otevřeně vyzývala k demonstracím, ke stávkám, k utváření tzv. občanských výborů, prostě připravovala se na politický zvrat v našem státě.Pět socialistických 3tátů narně na tyto
poměry upozorňovalo a rovněž žádalo
v Bratislavě i v Čierné kontrolu
hranic se západním Německem, aby
bylo možno čelit pronikání protisocialistických živlů a kontrarozvědek.
Tak přišla chvíle, kdy nebylo možno
více vyčkávat, nebfcí hrozilo nebezpečí otevřeného boje, podporovaného
kontrarozvědkami ze západu.Je jasné,
že spojenecké armády k nám nešly
proto, aby stříloly do poctivých
lidí, ale aby zamezily otevřenému
střetnutí, které bylo organizováno
protisocialistickými silami a tak
zabránily vzniku nového Vietnamu
ve středu Evropy.Tento krátký politický uvod by mohl být zpestřen
událostmi kolem osoby předsedy druž-r
stva a dalších soudruhů, kteří byli
pronásledováni a šikanováni tzv.
progresivní skupinou a "lidskou
tváří".

/tento politický úvod je přepsán
se vším všudy - tot poznámka na
závěr/
zpracoval -mann
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Fotografie hořících rudých vlajek v Praze byly na prvních stranách mnoha západních listů «Komentáře se vesměs shodují:Tyto demonstrace jsou ranou Dubčekově
politice.Mohou mít velmi nepříjemné důsledky.Nahrávají těm, kdož čekají na důkazy o existenci kontrarevoluce v Československu.
Moskevský zpravodaj agentury AFP:

. J

V nrvé situaci je však možné, že Kreml bude nucen problém řešit.Pozorovatelé
v Moskvě se domnívají, že tu jsou tři možnosti:!.neodkladně posílit prosovětskéživly v Praze; ^.reagovat na"protisovětské provokace" v Praze; 3«podniknout
nějakou mnohem důraznější akci.
Převládá názor, že čs. problém nemá vést ke krveprolití.Zároveň však není snaha
po mírnější linii vůči Praze.Fozorovatelé by proto nebyli překvapeni,, kdyby nyní
srpnová invaze byla doplněna nějakou JIOVOU akcí»Významným faktorem zůstává nicméně touha Kramlu znr-vu upevnit své postavení vůči mnohým komunistickým stranám
v západní Evropě, které byly ozbrojenou intervencí nekovány.A druhý rázný krok
SSSR by mohl mít skutečně vážné důsledky pro komunistické hnutí a v mezinárodním
měřítku vůbec.
Pražský zpravodaj listu Neues Deutschland:
Zatímco čestní komunisté ve výroční den Říjnové revoluce manifestovali své hluboké sympatie a vděčnost Sovětskému svazu, využily kontrarevoluční elementy památného dne k protisocialistickým a antikomunistickým provokacím.V poledne a
večer se shromáždily na Staroměstském náměstí stovky mladých lidí a dělaly na ul
ulicích honičku na rudé vlajky, které visely na veřejných budovách.Prctisocialistické demonstrace se vystupňovaly ve večerních hodinách na Václavském náměstí.
Policie zasáhla příliš pozdě.
Pražský zpravodaj bulharské agentury BTA:
Atmosféra byla jako v srpnových dnech.Rozdíl je jenom v tom, že namísto ilegálních
vysílaček, byla tentokrát hesla, a zaměření nenávisti chuligánských živlů předem
přesně stanovena a na místě vedena zvláštními organizátory, kteří vydávali příkazy
kdy, kde a c*" se má dělat, kdy se má ustoupit a nepřístojnosti přenést na jiné
místo .Z vážných incidentů je třeba vyvodit závěry a opatření.Je totiž skutečně
nebezpečí, že povedou ještě k vážnějším důsledkům.Je třeba všímat si duchovních
prdněc^vatelů mládeže, kteří vedou mladé lidi k provokacím.
»

Le Monde:
V každém případě tyto demonstrace nutí Dubčeka, aby vystupoval stále jednoznačně ji.Zatím se sríaží zůstat ve funkci a provádět se Sověty politiku kompromisů,
Dubčeka povzbuzuje příklad Kadára, jemuž se podařilo zachovat určitou dávku
lidského socislismu.Je však otázka, zda se mu podaří vyhnout se krveprolití,
zejména za nynějších okolností.Kádárův příklad mluví spíše pro opak:než dobyli
zpět určitých vymožeností roku 1956, musel se plně podrobit sov. požadavkům,
popravit Imre Nagye a zatknout tisíce liberálních osobností.
ŕ«Qc;/ŕ»
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SÍŇSKA_ _LIĎOVÁ_ jtEPUBL ÍKA _ .NAVRHLA _
DOHODU

_ABY_ _POĽE PSALY

0__MÍ RCVKM

SOUŽITÍ

Potvrdil to ve středu 27-11. mluvčí amerického ministerstva zahraničních věcí.
Návrh bylwpodán v úterý.ČLR navrhuje, aby .20. února příštího roku., jednali o tétr
otázce ve Varšavě velvyslanci ČLR a USA.Mezi západními pozorovateli převládá nár
zor, který-komentátor pařížského listu formuloval takto: "Pekingská iniciativa
je považována za pokús zamíchat karty sovětské diplomacie".
6

'

•

...

•.

• - - . . •

agentura AP:
Podle informaci z oficiálních míst chystají USA přf&rtivr«u edpověcí na návrh
komunistické
Číny svolat schůzku velvyslanců do Varšavy 20. února příštího
roku.
,
Kementáteť moskevského rozhlasu Boris Kuznecov s
Čínská propaganda naoko občas pedniká demagogické útoky na americké imperialisty
Avšak jsou to jen papírové šipky, které vrhá Peking přes oceán, aby rozptýlil.
'Póžořnost^kutečný pWstoj čínského vedení k Washingtonu se ukázal před-několika
driy, kdy vyšle-'ria jevéy''že Mab Ce-tung,a spol. se obrátili na Spfjené státy s
..riávŕhemuzavřít smlouvu «''pěti zásadách'mírového soužití .Mso Ce^tungevaskupi- .
na považovala za vhodnou záminku ktomuto kroku pokračování v rozhovorech, obklopených hlubokým tajemstvím, které vedou pekingští zástupci již několik let ve
Varšavě se zplnomocněnci vlády Spojených átátů.Náhle přišel v.šak z čínského
hlavního mě»ta.návrh nejen na přesné datum novi schůzky - 20.února 1969 - ale
taká návrh obsahu: diskutovat o mírovém soužití obou států.

J
V G £ . Č A N S K E
V"

-

NEMR&iJtNOô7/
'

A KEJKLů NA LIDI . . .

...dopustil se jistý V. Biltó koncem srpna. Jelirož potrestání jjho bylo nevelké,'soudí on i na dále ostatní, i když sám jest odsouzený. Nehorázností jeho je spousta; -viz.: pokládá'"se za zdravou sílu a za tak silného marxistu, že
ještě některé další jinak zdravotně nezávadné síly hodlá podepřít /nedávno
jsem ho viděl s hostem Katušěvem - kdo koho podpíral těžko říci, já jen vím,
že se říká: HOST DO DOMU, ČJSRT DO DOMU/. V Budapešti, kde vedl delegaci komunistů /on!!!/, prohlásil americkemu novináři, že nás,;jako studenty, vada buržoázni
propaganda a novináři, že- jsou pravičáci a zs i dělníci se musí polepšit - no, co si tan pán dovoluje; to bude určitě povýšen, až budeme v té
připravované lajně, /nedej bože, amen/.
... se dopustili a dopouštějí další a- další. To všechno se tiskne bez patřičného komentáře,/novináři za to nemohou - oni nesmí/, což je nedemokratické a
tedy "vobčansky nemrauné" - prostě řečeno: kejkle na lidi.
MIKLo
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jsem se dohrál v mre_2ivém začátku grosince

.. .

v í'
.'A
• •R • ^

Především mě dohřálo hřejivé komuniké, které mají obe strany již řadji- let mnohokrát® překopírované, aby nemusely snad přemýšlet nad novou ye^zí»Nevíte o co kráčí - tak'čtěte dál.Zopakuji vám toto komuniké, protože tq/ňejbližší bude nachlup
stejně hřáti a tak se nebudete, muset zaobírat zbytečným čtením.T&dy totiž pomůže
jen lidové fantazírování .No, čtěte.«•
•

" Obě strany si vyměnily názory na další rozvoj.spolupráce
mezi KSČ a KSSS, mezi ČLSR a SSSR a posoudily i další:
"'"
otázkyf 'které je zajím'jí ¡.Rozhovory "proběhly v SrdeČněia i
ovzduší, v soudružském á přátelském' duchu./z 9*12.19čé/^. v'
V
.Í-.v^ '
"'"T-.v-"' v>• • '
Moc srdečnosti škodí a tak nad tímto komuniké-.fteplešám, abych jim*to náhodou nezkazil.
.
»
v c ••-••;• .v ;'.. v;
•
P
•%.
Tedy v tomto dalším se někdo potil víc než já.Já jen áohu dodat, že výměna zkušeností
•mezi Moskvou a Prahou byla, je a bude stále dostatečná.Do jaké míry bude či nebude
Užitečná #se dozvíte z podobných'výše uvedených komuniké.Z této^zprávy doleji se áor
zvíte, že tam přijeli - kdo co?
~

*<•

. .Do Moskvy přiletěla 7.12.1968 devítičlenná delegace Ústředni
kontrolní a revizní komise vedená jejím předsedou k.Jakešem*
Delegace přiletěla do Moskvy na základě plánu výměny zkušen»\
stí mezi KSČ a KóSS.
. <
/• .•. .'.
'
' '
L "T T ' • j t ,
. . . "

Inu, plánovat se musí, i kdyby, nebylo za co.

...

, >

.

^

/V-'

"Je nesporné, že úspěchy komunistického hnutí by byly
ještě -větší, kdyby oddíly vždy a všude konaly jednotně
• . . 'á ve shodě.",-

"'
i

konstatuje' 6..12. sovětská "Pravda" v redakčním, nepodepsaném Článku,Já musím kónstatovat, i když" je to nepodepsané,1 že jsme lidé a jako takoví nemůžeme posoudit,
oo je nesporné a co, sporné.Dále konstatuji, že si tady někdo zbytečně fandí, protože tak, jak je nyní jednotné komunistické hnutí, tak jednotné ještě nebylo.Dvě
budapeštské schůzky komunistů celého světa toto dokazují.Jen pisatel této myšlenky
si to neuvědonál anebo to napsal jen tak na oko, aby někdo neřekl, že je všude
klid a mír .Asi se'chtěl pojistit na vánoce.
pokračování str.11
6713/68
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Tou další "senzační" zprávou jsem se rozpálil natolik, že jsem dále v
novinách listuvati nedovedl. Představte si, že příchodem nového roku
přijdou nové velkoobchodní ceny dovážených zemědělských strojů /povýšeny o cca 20%/ a náhrauních dílů k nim /povýšeny o cca !•%/.' Tedy
zemědělci, máte se na co téžit. Já se těším, jak vláda ..tím' zaplácne
státní kasu & v podnicích se budou klouzat a lámat ruce. Napadlo me
však, že jsem se klidně mohl dohřát jun jodnou, jelikož vše souvisí
s jedním.
komentoval -mann

I_n_f o_r_m a_c_e__o _S p o_l_e_č n o s t i

g_r_o_ 1 i d_s_k á

p r á v a

Co_je_SLP?
SLP vznikla v "československém jaru" /v březnu/ jako výrazně socialistická
a progresivní složka veřejného života naší společnosti.Oficiálně byla SLP povolena činnost rozhodnutím ministerstva vnitra č.j. NV-UI/3-640-68 ze dne 3.5.1968. •
Od svého vznikti se SLP plně hlásí k Národní frontě.
SLP pokládá za svůj ideový, politický a mravní základ Všeobecnou deklaraci
lidských práv, přijatou Valným shromážděním Organisace spojených národů dne A .1
10.12.1948 a dále Mezinárodní Pakty, jež vycházejí ze Všeobecné deklarace lidských práv.
SLP se hlásí k demokratizačnímu procesu, jež probíhá v Československu
a k jeho konečnému cíli, to jest k humanistické'společnosti demokratického socialismu, jejímž přirozeným základem je svodobný člověk, plně užívající svých
lidských a občanských práv.
SLP sé hlásí k demokratickým tradicím českého a slovenského národa, k J
evropskému humanismu, ke spolupráci mezi všemi národy v duchu bratrství, rovnosti, vzájemné úcty a spolupráce.
SLP je dobrovolným sdružením československých občanů starších osmnácti
let.Jejím členem se může stát každý bez ohledu na světový názor, politickou příslušnost nebo náboženské vyznání, pokud souhlasí s programem aLP, chce se při
jeho uskutečňování činně podílet a pokud se nedopustil činů, jež jsou neslučitelné s principy Všeobecné deklarace lidských práv.
Jaké _c.41e _s^duje_S_I£l
^
~
- odmítá nerovnost mezi lidmi, národy a státy, at je tato nerovnost zdůvodňována a ospravedlňována čímkoli a kýmkoli.Všichni lidé jsou si rovni bez
ohledu na národnost, barvu pleti, politickou příslušnost, náboženské přesvědčení nebo sooiální postavení.Usiluje o zrovnoprávnění komunistů, příslušníků
ostatních politických stran i občanů bez. politické příslušnosti.
- usiluje o. to, aby československá ústata a zákony byly v plném souladu
s principy Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodních Paktů o lidských
právech podepsaných dne 7.10.1968 i CSSR, aby se tak zákony 3taly zárukou právní jistoty a plně zabezpečovaly občanské svobody a prává:svcbc3i slova a tisku,
svobodu shromažáovací a spolčovací, svobodu náboženského vyznání, uedotknutelnost osoby a obydlí, zachování listovního tajemství včetně plné svobody informací.
- podporuje celonárodní úsilí o obnovení a d-ilší prohloubení demokratického charakteru státních a společenských institucí, což povede k zdokonalování
a prohlubování ochrany lidských práv, jejímž konečným výsledkem musí být nezbytně ratifikace obou Paktů o lidských právech vládou ČSSR.
- podporuje v plném rozsahu obnovu akademických svobod a ničím neomezeného
/
vědeckého zkoumání a tvořivé- umělecké činnosti.
- zasazuje se o zaručená práva.na svobodné a ničím neomezené organizování
odborů a právo na stávku.
.
/
- staví se za zřízení Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, aby
tak byly plně zabezpečeny občanské svobody a práva.
- zasazuje se o humanizaci výkonu trestu a o zrušení trestu "Smrti.

6714/68

16
«

O

- /V^ .
HAS

M
V
' \

*>uDOucf

0 B 2 C R

?

LÁ

Y
- žádá, aby byl náš verejný život očištěn od lidi, kteří se provinili proti
zásadám hunamismu, podíleli se na deformacích a politických zločinech proti lidskosti«
j
- usiluje, o spravedlivé a důstojné vyřešení problémů lidí, kteří -z politických důvodů -opustili naši vlast.
- zasazuje se o vydání nového spravedlivého-volebního zákona«Takového, ve
kterém by byly plně zaručeny tajné a svobodné volty na všech úrovních.
.žádá nezávislost soudů a soudců.
¿"v
zasazuje se o zákonnou a faktickou ochranu práv národnostních menšin.
žádá, aby hromadné sdělovací prostředky nebyly používány pouze k jedno- .
stŕannému vyhlašování oficiálních názorů.* zasazuje se o účinnou ochranu rodiny a dětí /zřízení vesnic 30S/.
- zasazuje se 6 účinneu ochranu starých lidi tak, aby nebyla snižována jejich
lidská důstojnost,
.
- zasazuje se o účinnou ochranu lidí tělesně postižených a nemocných tak, aby
vzhledem ke svým možnostem nelezli.v naší společnosti uplatnění.
- zasazuje se o ochranu přírody a životního prostředí.
- zasazuje se o účinnou ochranu kulturního dědictví, především kmlturních
památek.;
• '•
- zasazuje se o humanizaci práce.
"-.-.
- bojuje proti všem projevům anonymity.
.... • řádá,_ aby byl vydán nový hospodářský zákoník«
- zasazuje se o změnu bytové politiky tak, aby po nejdříve byla likvidována
'bytová krize.
<
*
-Vychází z toho, že Organizace spojených, národů je základem mezinárodního
dorozúii&ění a. spolupráce, proto bude její autoritu plj\ě podporovat.
- odmítá válku jako'zločin a boj za spravedlivý mír pokládá za svůj přední
úkol.
'
•i .
/Opis informace, vydané předsednictvem SLP /

ti dám rovnoprávnost
neutralitu
svobodu
rozvod ! 1

%dt
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Několik_poznáffiekJ< goslání_SLP
- v ..' f
•
Není třeba snad připomínat, jak na tom
jsrne dnes politicky i hospodářsky s
občanskými i lidskými právy.Ze ne»í dobré "nechat správu všech těchto věcí zcela
v'moci nezřídka i malých skupin (což
mívá za následek, že se z "vůle národa"
stává ¿vůle jednotlivců a že se z říze-»
ní stává zřídění),'to snad taky není
třeba rozebírat.
Ten, kdo vzal za svou Durrenmattovu
zásadu, že "První povinností inteligenta je - a ještě dlouho zůstane - být
nepohodlný mocipánům",by si neměl nechat ujít příležitost vstoupit do SLP
a pracovat v ní.Není akcrumpovaná
(a sotva se zkorumpovat dá),nejde jí
o vládnutí, ale o podíl na spravování
veřejných věcí,chce být;něčím víc než
jen -jakýmsi etickým tribunálem rad přečiny mocných.
Je samozřejmé, že takováto organi*» <,
zace nebude zrovna pohodlná státní moi • v.
ci, že nebude ¡pít své konto ve 3tátním
rozpočtu, žeriébúdépřijímána i> otevřenou náručí při projednávání klíčových
i";
věcí .Hodně věcí s.i bude muset vyvzdorovat, což bude často těžko možné, nebude-li sdružovat desetitisíce inteli-;.
gentních, čestných, nehrbících se lidí.
., SLP chtěla začít vy dávat "Občanské,
noviny" .Začátek vydáváni novin je vp'ak fspojen-se značnýma výdaji, které SĽP
;;
nebyla zatím s to krýt; "Občanské no--vjř;
viny" začnou tudíž vycházet, až se našetří nutná suma.Jak dlouho bude třeba
šetřit, to záleží na nás, protože SLP
nemá jiný zdroj příjmů, než členské
¡příspěvky a dary.
-radakce-

c,

1.0 přihlášku do SLP a o některé, informace lze požádat bu<5 přímo
SLP (na tel. čísle 215 'žádat OLP) , nebo v redakci Impulsu.
2.Práce v kanceláři SLP je hodně; kdo by měl čas a byl ochoten 8
hlaste se rovněž na výše uvedených místech.
3.SLP potřebuje nutpě na období leden-březen jednu místnost; kdo
najmout nebo ví o někom, kdo by pronajal, sdělte prosím * rad.

v kanceláři
nščíia pomáhat
by mohl prolapulsuo . .
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VLK A KOZA. pohodneme, se .na hospodářské základně: já nebudu žrát
tvou trávu, a ty mně budeš za to dávat po dobrém své vlastní maso.

C'

SMLOUVY -JSÓU K. TOMU, ABY JE. PLNILI SLABŠÍ.-

/A

DIPLOMACIE.Díky bohu, smlouva je uzavřena; te3 jen musíme vymyslet,
jak ji budeme porušovat.

P
£
K

Diplomat. Meziaárodní právo? To je vždycky to, co porušují ti druzí.
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY. ... ano, zajisté; ale s kým válčíme, to je naše
vnitřní věc.

P S A N Í

N A

V Ý C H O D - - —

Dčd byl snad nejinteligs ntnějším a^nejcharák.ternějfcím-ministrem Ve Stalinově vládě. Vytvářel světlé stránky dějin sovětské diplomacie, V roce 1938
chtěl zabránit Mnichovu. Nepodařilo seBto a':yina-neleží na-něm»
Vnuk zajisté zdědil vzácnou dědovu vlastnost - rovnou páteř. Proto se dokázal postavit s hrstkou :iřátal proti "neodpovědné vélVomocenské zvůli a proti lhostejnosti miliónů svých spoluobčanů. Byl odsouzen'k trestu, k jakému
jiný režim v minulosti jeho zemi odsuzoval nejvitší a nejodvážnějsí. 3yl
odsouzen a jeho odsouzení je výsmčchem veškerému právu, nebot s nim bylo
odsouzeno to nejvzácnější, co v druhé polovině dvacátého'století známe
- obyčejné lidské svědomí.
v.- •:?.-..
••
* •
".'..>
• .. í
23 let hlásala na^s oficiální propaganda nerozborné a věčné přátelství
k východním sousedům. 23 lyt jsme se snažili upřimn^' uvěřit. Po 23 letech
nám právě on 3e svými přáteli dokázal tuto snahu o.platit ve chvíli nejtěžší.
.•
: '.' • • • ! • ' : • •
:
Jeho jmáno nepřestaneme vyslovovat, jato ostatné všichni spravedliví tohoto světa, s dctou a 3 důstojností - Pavel Litvínov..
Arnoštek /elixír/-

Nemohu spát. Nevím,jak dál žít. Vím ¿en to, ;že je mou morální povinnostíť
vyjádřit Vám pocity,- jež se mne zmocňují. Jsem'hluboce přesvědčen, že ne&e
akce v ČSSR je tragickým omylem a krutou ranou Sovětsko - československému
přátelství a světovému komunistickému hnutí. Snižuje naši. prestiž v očích
světa i našich vlastních. Je to rána všem pokrokovým silám, míru ve syětě
a snům lidstva o příštím bratrství.
'
,'.
."
J9 také mou osobní tragedií, protože V'ČSSR mám mnoho osobních.přátel a nevím, jak se jim budu moci podívat do očí jestli .še s'nimi,'vůbec někdy setkám.
'•
, *
i(.
A domnívám se, ze je to velký dar vňěm reakčním silám ve 'světě a proto důsledky této akce nemůžeme ani předvídat.
. :
Miluji svou vlast a svůj lid a jsem skromným dědicem tradic ruské•literatury, spisovatelů, jakými byli Pušlcin, Tolstoj, Dostojévskij a Solženicin. • .
Tyto tradice mne naučily, že mlčení je někdy hanbou. Prosím vezmete na vědomí můj názor na tuto akci jako mín'5ní čestného syna této země a básníka
který kdysi napsal pí o en "Chtějí Rusové válku?"
,. o ;.. « u:
.'. ;
•••" •, ' ' • •
Jevtušenko
•
/přetištěno ze Sundav Times/ '•
• ' ,'...*
' '
..
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(d1)

PROČ ODCHÁZÍ?

V ťubnu prijal funkci ministra, protože jako kjmunista chtěl
pomoci realizaci Akčního programu. Konstatuje, že důležitá
část politického života je studentské hnutí. Studentské hnutí u nás na roz-O díl od studentského hnutí na západě nemá destruktivní charakter a vyjadřuje
zájmy a názory většiny našich obyvatel. V dnešní době však nemá jako ministr
dostatek ani těch nejzákladnějších informací politických^ -proto nemůže kvalifikovaně odpovídat na dotazy a proto tím nemůže studentské hnutí usměrňovat. Obává se, že většina studentů se stane'pasivními a malá část se stane
příliš radikálními. Za této situace by to byly rozpory jak vnitřní tak ve
v;i
vládě, které by mu znemožňovaly, dík nedostatečnému toku informací, dobře
J>r«ovat v této funkci. Proto se rozhodl odmítnout svou kandidaturu na funkci ministra a vrátit se ke své teoretické práci.
elixír
/Prof. V. Kadlec již odešel z funkce, odešel jako čestný politik a ministr.
Děkujeme mu za jeho krát.ké ministrování, za jeho vztah k mladým lidem.
Postihla ho normalizace, jako řadu jiných , kteří-se- nechtěli v rámci této
normalizace- podřídit, opustit své čestné úmysly a dát se na cestu kabinetní politiky, na cestu bez nás./
redakce
SMRKOVSKÝ A ZAHRANIČNÍ TISK;

Je opravdu veřejným tajemstvím, že Sověti považují odsuh Smrkovského'za jednu z podmínek
normalizace. Nervozita Kremlu'' ohledně jeho - osoby se-nedatuje od včerejška.
Smrkovský byl prvním'Vedoucím Činitelem poriovotnovské éry, který-byl kritizován sovětským a východoněmeckým tiskem-. Neprominulo se mu, že již v únoru
žádal plnou svobodu tisku. -Sověti mu dali najevo §vé nepřátelství i tím, že.
ho "zapomněli" pozvat na oslavu 25. výročí spojenecké-smlouvy a na poslední
setkání do Kyjeva* Smrkovský s humorem přiznal, že jeho kolegové v osmičleném
výkoném výboru, předsednictva- strany.jej. již neinformovali o výsledcích těchto jednání, takže se zdá,.že'"realisté", .kteří mají nyní Většinu Ve výboru, se
už rozhodl i obětovat Smrkovského ha oltář šovStsko-čslv přátelství. Tolik
asi zpravodaj AFP Francois .Fejto. " '
... ;
o,
• • '
Zákulisní tahy kolem J.. SmřkoVského jsou pokra-:
čováním nezákonného vměšování Sovětského svazu. v
do vnitřních záležitostí ČS3R. Toto vměšování se stupňuje. Smrkovský má u českého a slovenského dílniotva pevnou podporu. Sovětské vměšování do personálních
otázek, jtsn podněcuje hněv a rozhořčení.,československého lidu vůči interventům.
Tohle zas mimo jiné napsal zpravodaj listu Akahata.v .
.
Husák se v této'sféře vmanévroval do riskantního
a stále pochybnějšího postavení. ...Všem je známo, že Smrkovský se nelíbi sovětskému'vedení - a Husák tak znovu vzbuzuje do- '
jem, že je mluvčím Sovětů. Národnostní kritérium, na které se odvolává, není «
přesvědčivé - lze se tázat, proč slovenský vůdce tak vehementně vyžaduje pro
jednoho ze Slováků předsednictví v parlamentě, a ne například v Národní fron• tě, kteroužto funkci zastává rovněž Cech. Husák obvinil "pravicové sily", že
organizují kampaň na podporu Smrkovského a vyvolávají chao3, paniku a politickou krizi. Hovořil o "nátlakových skupinách", kterým nikdo- nedál pověření. Těžko mluvit o "nátlakových skupinách", jde-li o Odborový svaz metalurgů o 900 000
členech nebo o Svaz horníků apod./Michal „Tatu v listu Monde/
Husák udělal ve svém "programu" chybu /zřejmě /Í
schválně/,. když vysel s požadavkem, aby byl Slo-*.
vák v jedné ze tří důležitých funkcí, v době, kdy už byla jmenována federální
vláda a kdy už tedy bylo jasné,- že půjde stranou Smrkovský.' Hušáko.vi tento ..tah
vysel, i když se zapotil. í'ľdo mu s* tím pomohl;lehko domysleti. /ft - Impuls/
6727/58 ;
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vede chovanec: IflJLari Křivohlavý
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Všude se více méně bilancuje
nad bilancí minulého roku a tak i
já si trochu zabilancuji, samozřejmě bez souhlasu příslušné instituce,
o které bude řeč.Již její název je
natolik provokující, že provokuje
• spíše' toho koho nemá než koho m á —
- tedy studenty. Bude to tedy krát>ké povídání o Samostatné orgsnizaci
studentů na naší škole, samozřejmě
s ohlédnutím na minulé dny a měsíce
její existejice a také proto, že tento časopis je touto organizací vydá-^
ván.
Nejdříve vyberu několik zásadních bodů, kterými se tato organizace řídí, protože informovanost neinformovaných není ku škodě, i když
čelní představitelé této organizace
mají mínění poněkud odlišné. Kdyby
jim šlo o informovanost, asi bych toto povídání nepsal já.
SOS je pracovní název organizace studentů, která má aktivním silám
studentského života poskytovat potřebné prostředí k jejich seberealizaci
a zároveň být silou ovlivňující ostatní sociální skupiny. Je to organizace; politická, vztah ke KSČ a ostatním stranám a složkám veřejného života ja partnerský, není ve své struktuře a vedení, řízena principem demokratického centralismu a je to organizace
výběrová, sdružující předavším činné a
aktivní studenty, hlásící se k uvedeným základním zásadám.

unie

"Unie studentů Vysokých škol zemědělských" je neformálním, dobrovolným
ědruženi,m organizací studentů Vyeokýoh
škol zemědělských v*ČSS5.
Vytváří ae rsa základě potřeby a je
založena na demokratických principech.
Nemá charakter organizace s pevnou strukturou. Sleduje svou činností prosazování společných zájmů studentů zemědělských
oborů. Ve vztahu ke svým Členům plní funkci koordinační na principu oborové spolupráce v oblasti společných zájmů."...
z návrhu statutu Unie.
Unie - tak, jak si přejeme, aby vypadala, bude se snp.žit spoluvytvářet nový způsob organizace studia a přispívat
k naplní ní představy o studentu, bude
organizovat studentskou vodeckóu činnost, praxe a studijní pobyty, bude udržovat styky se zemědělskými institucemi
a organizacemi zemědělců. Politicky se
Unie neváže ani SVS ani na Československé ústředí vysokoškoláků; její političnost má být v hájení politických zájmů -rr~
-svých členů. Takto - shodnome-li se s kolegy_z Brna, Nitry a Budějovic na docela
určitém pracovním obsahu naznačených činností, se má Unie založit 3. a 4. února
v Brně.
Realizuje se tak několikaleté /několikrát opakované/ úsilí kolegů z Brna
a z Budějovic; obraz návrhu se značně měnil, až se jej podařilo naplnit podnětnými
a konkrétními představami letos na podzim.
Na konečné verzi tohoto návrhu spolupracovali kolegové z Brna, Nitry, Budějovic a
ČSH se v minulém roce nenávratně
zástupce SOS /J. Chochola/.
zhroutilo a SOS je jediná studentská
Domníváme se, ža naši kolegové brněnorganizace, která se zde zmocnila "vlá- ští a nitranští se nepoučili důsledně z hidy". Vlády samozřejmě obrazně, protostorie ČSM, nesnaží se vytvářet nové možné
že není nic, co by ji ztotožňovalo s
struktury organizační s menším nebezpečím
ČSM. Získala během r o'" u řadu lidí svým byrckratismu. Projevuje se to např. v jeprogramem a svou činností. Chválihodné
jich snaze vytvořit placený aparát s jistou
na této organizaci je, že ač malá dělá
pravomocí, v otevřené diskriminaci něktevelké věci a malými se jen zřídka zarých svých spolků apod. Budeme se snažit
bývá. V průběhu roku jste jistě její
zabránit přenášení třehto způsob' do Unie;
jméno slýchaly v různých souvislostech
SOS bude Členem Unie jen pokud na prvním
/valné hromady v aulo a klubu, časopis, místě jí bude stát solidní a skutečná dělrůzná prohlášení, stávka, Unie VSZ.,' di- rost.
..
. J..Ciipch0la.
(pokračování ha str;l7)'
,
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skuse s vedením školy a komunisty,
vstup do celostátního Svazu studentů
atd./ Zaslouží si tedy větší přízeň
a podporu nás všech.
Závěre^ bych. chtěl dodat jen
takovou maličkost v rámci federace,
ale velkou věc v rámci areálu VŠZ
zde na Suchdole: měly by při SOS
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vzniknout skupina lidí, jejichž zájmem
by bylo dění na škole, koleji, včetně
řešení některých problémů s tím souvise jících. Tolik se jich za ten rok 68
nahromadilo, že by bylo nutné se jimi
zabývat i ze strany studentů.
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VYSVjgTLENÍ:
Vzhl.dera k tomu, že do- |
cavadní formy Inaercs
nebyly účinné, přistoupila redakce ze zoufalství k těmto SEX - kraj
nostem.
REDAKCE

VZHLEDEM K TOKU, ŽE ZNAČNÁ
ČÁST REDAKCE Z P O V Ž M Í JI- •
NÝívII ÚKOLY ODEŠLA NEDO PO
TOMTO ČÍSLE ODEJDE Z .IMPULSU/
, ZEJÍ PO NICH AŽ PŘÍLIŠ DŽSl/
VĚ PSÁZDNÁ MÍSTA U-aSHAKČNÍHO
STOLU!
PÍíIVÍTÁME KAŽDÉHO
ÍÍÉHO A OCHOTNÉHO STUDENTAT
I KTERÝ JY GRAFIČI& ČI SPISOj VAL, TECHNIČIL NES ICLEPAL
j A VŮBEC NŽCO DĚLAL:!!
j

/JEN PRO
DÍVKY/

dívenky chcete svoji
krásu zvěčnit - to
také umí grafik
impulsový
chcete k tomu toxt
to umí zas šéf
/náš/
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Dovozní ceny pro čsl. zboží v DM (1966):
karbiá' vápníku
pergument .

/a t/. . z ČSSR: 72,5 . . .ze záp. zemí: 77,5
"

438 , 0

sítová' tra fa. . . . . . . ./a kWh/

1,19

kordové tkaniny . . ' í . ./a'/m/

•• 4,68

5,95.

vlněné tkáÄiny. . . . . , " . . . . . . .
Cenovýrozdíl /rovněž vážený/ ukaŕuje, žé Československo kupuje od
Sovětského švazu o 143 a- dráže, než
ze západu. ' ' ' ' ,

375,0

4,90

18,5 . . . . . . . .

. .31,2

Přes to přezevše disponuje ČSoR v zahraničním obchodě se SSSR ještě vždy více
méně značným aktivním saldem,

Zahraniční obchod ČSSR se'SoSR (v milionech DM)
rok
1960 . . . . . .

vývoz

dovoz

aktivní saldo

1961 . . . . .
1962
1963 . . . . .
1964 . . . . .v
1965

Vývoj ukazuje, že salda šedesátých let byla vždy pozitivní, tzn.
že zahraniční obchod ČSSR se SSSR
vedl ke stálému zvyšování ruského
dluhu ve vztahu k CSSR, výměna zboží
k tomu až do roku 1965 skoro nepřetržitě stoupala .'Skutečnost, že malé
Československo v až dosud, statisticky
podchycených sedmi letech tohoto desetiletí dodalo zaokrouhleně o 1700
milionů DM více do SSSR než odtamtud
dovezlo,, je dalším dokladem pro nanejvýš 'jednostrannou bilaterární po-

litiku sovětsko-československých »bchodních styků.
Přemrštěné ceny, za zboží importované 2 SSSR,a silně stlačené ceny za
československé vývozní zboží, jakož i
veliké zadlužení SSSR vůči ČSSR jsou
očividně reflexem určité obchodní politiky .Ceny jsou"vyměněny" a neopírají se
o úroveň cen světového trhu.Do jaké míry
je česko-ruský obchod těmito absurdními
cenovýni relacemi zkreslován, ukazuje
další tabulka:

Zkreslení zahraničního obchodu ČSoR-SäSR v milionech DM (1966):
vývoz
dovoz
v současných, cenách ., . . 3.683 . . . . . . . 3.675

saldo

bez cenové diskriminace
6718/66

5.611

7-838

2.227 . . . . . . . .
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Národní důchod dostoupil výše (vČSS^).
50,6 miliard DM.Jak je vidět z předešlé
tabulky, mohl být tento obnos., bez
praktik SSSR v zahraničním obchodě, o
5,6 miliard DM, tj. o více než 11% vyšší.
Prekérní ^t^ce_a_špatná._kv? lita
V prvních březnových dnech roku 1968
konstatoval známý český národohospodář
F. Selucký v rámci interwievu.v pražskér
rdzhlase k otázkám nového uspořádání hospodářského života ČSSR mezi jiným, že
je nanejvýš nezdravé, že ČSSR m u s í
odebírat ze SSoR výzbroj .a stroje-, které
nemohou konkurovat s v. tuzemsku vyrobenou technikou na žádný způsob, a že se
tedy nejeví potřeba toto zboží odebírat.
K nízké kvalitě je' nutno připočíst kupř.
to, že na velké hraniční překladové .nádraží v Čierné docházejí dodávky železné
rudy ze SSbR od října do března pokryty
sněhem a ledem a sovětské úřady nedovolí
rozehřívání vagonů.Tyto jsou proto váženy se sněhem a ledem a po dobu půl roku
prodávaný za óonu rud^.V opačném případě,
při přejímce zboží z CoSR, jsou sovětské
komise poněkud pedantičtější, jako hapř.
když často československé stroje, vyba*
vené sovětskými ložisky nepřevzaly a bylo
požadováno zabudování západoevropských
ložisek.Komise vykazují i sebemenší
škrábance v ochr. nátěru nějakého stroje
a odmítají pak odběr celých dodávek, zatěžují příslušný podnik smluvně dohodnutou, ponejvíce vysokou konvenční pokutou.
t Kdo zevrubně studuje statistiky'
zahraničního obchodu, toho músí napadnout, že tam není místa pro zbraně a
munici, resp. tato není uváděna .Je ale '"
známo, 'že jak ČSSR, tak i další soc. země vyrábějí značná množství zbraní a
výzbroje a z toho exportují velký díl
do SSSR.Pokud se týká hodnoty, pravděpodobně ještě důležitějšího postavení,
které se neobjevuje v ruských statistikách, mají dodávky uranových koncentrátů
ze satelitních zemí.Československo vydaí-'
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lo během minulého roku. mimořádně
zajímavé údaja o jeho bohatství
uranr-vé rudy.-Csl. roční produkce
je udávána 10.-000 t U 3C8 kysličníku uraničito-arénového.Toto je téměř množství vyprodukované USA v roce ]964 (11.847 t).Jsou kladeny i
tyto zajímavé otázky, jako^apř.:
"Proč exportujeme surovou rudu, jak»'
zaostávající Kongo? Proč neexportujeme čistý uran nebo uranové palivové
články za daleko výhodnějších podmínek?" Jsme schopni -tyto vyrábět
•a nebyl by to pro náš chemický průmysl žádný problém.Bylo-li konstatováno, že průměrná úroveň čs. cen
(vývozních) ve vztahu k SoSR je o
113% nižší, než kdyby tato země roz-^
víjela zihraniční obchod se západem,
tak si můžeme snadno představit, že .,••
ze sověttké strany je snaha si nevybíravými prostředky udržet nízkou
cenu za dodávky ura-nové rudy.
Zamrzlé £c hledávky
Zahraniční obchod ČS3R se SSoR
vykazuje pouze za šedesátá léta aktivní saldc 1,7 miliard DM.Tento obnos
je možno považovat za zamrzlý, jelikož je malá naděje, že se jednou tento
trend změníjKromě mimořádných ztrát,
které vznikají ruskou cenovou diskriminací, zatěžuje Československo také
sověty vytvořený bilateřární obchodní
systém uvnitř východního bloku.V rámci
RVHP činí jeho souhrn, jak pravil.,
ministr Sucharda dne 19.4. v Praze
"...více miliard korun".
Korunu však těmto praktikám dala
pod největším nátlakem SSSR dne 23.
srpna 1966 v Moskvě podepsaná smlouva, kde se CSoR zavazuje pro rozšíření naftové produkce na Sibiři, že
poskytne půjčku ve výši 2,2 miliard
DM, kde návratnost plateb započne až
v roce 1975.
- mik 6719/63

vedoucí běhoun: Jiří Červený
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K velmi dobrým sportovním výsledkům
Y rooe Í968 dosáhli sportovci naši
patří i výkony na oblastním ořaboru
školy několika pozoruhodných sportovVŠ v lshké atletice, oblast Čechy.
ních výsledku.Podílí se na nich přeKarel Srnec vyhrál běh na 1500 m a
devším oddíl lyžování.Členové tohoto
Jaromír Štěpánek získal 2.místo.Pohůoddílu, jehož předsedou je ing. Tulach
nek Josef 4.Agro, obsadil 1.místo v
a trenery Zvolský a Kůs získali v
hodu diskem a štafeta v běhu 4 x 4Ô0m
uplynulém roce osm 1 VT, 21. II VT,
ve složení: Holman 2.Agro, Bucek 3 Agro,
a 13. III VT.V závodech II ligy se běžSrnec 2.Eko a Štěpánek 4.Mech, 2.místo.
ci umístili na 3.místě a sjezdaři na
Na
mistrovství republik/ v přespolním
8.mÍ3tš.Ve studentské lize se běžci
běhu
zemědělců, pořádaném oddělením
umístili na 2.miste a sjezdaři na 4.mísvesnické
TV při ÚV ČSTV a min. zeměděltě,Výborně si vedla i družstva odbíjené.
ství obsadili:Jar. Štěpánek, Tempír
Družstvo mužů, pod vedením trenerů
l.Mech, Holman Josef 3.Agro, Vladislav
Zvolské a YrLrtha ve aložoní Vitner 5.
Moravec 2.Agro prvá čtyři místa v uveMech, mil'>š Plíva 5.Mech, Josef Merta
deném pořadí,
5.Mech, Josef Matoušek 5.Mech, Milan
Gabriel 5.Mech, Jan Šabatka 3.Mech,
Nejlepsím individuálním výsledkem
Milan Kovář 2.Mech, Josef Dvořák
, dosaženým posluchačem naší školy je
3.Mech, Petr Jarmar 4.Agro, Josef Novýkon Jaromíra Štěpánka, který se stal,
votný 3.Agro a Zdenek Kviz 2.Agro se
akademickým mistrem ČSSR v běhu na
stalo vysokoškolským přeborníkem Prahy.
1500m překážek a výkon Kota Leona, kte*
Obsadilo také, ve 3vé kategorii 2.mísrý se stal akademickým mistrem ČSSR jato na mistrovství Prahy v odbíjené.
ko člen hlídky kanoe jednotlivců.
Družstvo žen, pod vedením trsnera s.
V loňském roce se družstva odbíjené
Koblihy a ve složení Zuzana Černá 3.Eko, a košíkové zúčastnila několika mezináMarie Hermanová 3.Eko, Pavla Šosová 3.
rodních turnajů a také uspořádala meziíko, Marie Dlouhá 3.Agro, Kamila Chabenárodní přátelská utkání.V prvé poloviPová 4.Agro, Blanka Kosinková
Agro,
ně roku se utkala se sportovci SSSR'a
a Ludmila Hobovská 2.Agro už tradičně
SDR, v druhé polovině roku pák se sporvyhrálo studentskou ligu a poprvé se
tovci NSR, Belgie a Francie.Družstvo '
probojovalo na oblastní přebor.
odbíjené mužů, které se zúčastnilo 4
mezinárodních turnajů se umístilo 3 x
Velmi dobrých individuálních výna 3«místě a jeden turnaj vyhrálo.Družsledků dosáhli naši lyžaři na oblaststvo košíkové mužů se na mezinárodním
ním přeboru VŠ oblasti Čechy v závodě
turnaji
v Nitře umístilo na 3.místě.
žen v běhu na 5km.Na prvním místě se
umístila Lída Kynčlová 4.Eko.Křenková
Na základě uvedených výsledků je
Vlasta 3„EK9 ébsadila 3.místo.Na přemožno říci, že oddíly TJ a její členové
borech v [soutěži mužů v běhů na 15 Ion
i v roce 1968 důstojně representovali
se umístil Jan Krajňák 5.Mech na 4.
naši vysokou školu na sportovním poli^ .
miste, Jar. Heldes 2.Moch obsadil 7.
Za velmi dobrou práci a representacífje
místo.Štafeta žen v běhu na 3 x 5 km
třeba poděkovat všem jmenovaným ä'ze
obsadila
místo a štafeta mužů v běhu
sportovních oddílů především oddílu
na 3 x 10 km obsadila 3.místo.
lyžování, odbíjené a košíkové.Je. však
třeba ocenit i dobré výsledky ostatních
Z družstva 3jezdařů se ve vysokooddílů.Ty sice nebyli tak úspěšné,ale
školském žebříčku oblasti čech nejlépe
jejich činnost je cenná tímy že umožniumístil Hubert Kolín 4.Mech a to na
ly zájemcům provádět oblíbený druh
5.místě a Tomáš PaJtalka na 8.místě
sportu a rozvíjet v nich ty morální,
3.Agro.
volní a fyzické vlastnosti, které
Na přeboru pražských vysokých skol
může tělesná výchova, u mladých lidí
v umělecké gymnastice se Helena Machýčvytvářet.
J.Sýkora
ková 4»Agro, členka našeho oddílu,který
vede Jitka Jíchová, umístila na 2.místě
rozdílem pouhých 5 setin bodu.
6730/68
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múzy prohání i Karla Moravcová

Václav Hrabě

STSPTIÍÍE
\

Nebe jde
přes město houpavým krokem poutových husaru
Tajně jako filmová hvězda
stárne
den
Neboj se to není
. válka.
to jenom tramvaj pod Klárovem (přepadená
záduchou a nemohoucností) vykřikuje
že nikomu není dvaCet
věčně
Spíš
tiše jako rozmarýn do' potoka hozený
za nevěrnou lásku Ještě nám zbývá
pět cigaret a spousta milování
Na stole černý chléb laciné víno
Za oknem nebe - husárek laalý
v děravých botách Jak je krásné
aspoň občas se probouzet
odpoledne IPravá tvoje ruka pod m»u hlavou
a levicí mě objímáš (pttichu s nožem v zubeoh
se kolem nás plíží stesk)
To v rádiu za tvými zády
,
se miluje divoce a smutně "
•• v\.. '
muž jménem Hulán s macatou basou:
Spíš
kolébána křikem
' .
lásky ještě bláznivější
než je ta naše
V tuto chvíli jistě aspoň někteří pánové
seriozní počestní a usedlí
(za každého režimu a roční a denní doby)
se zvedli od svých zaručeně spolehlivých aut
' •
manželek a televizoru
aby burácivým hlasem tragédu
vznesli obžalobu proti cyrismu a amorálnosti
nejmladší generace Ale ty spíš
(pravou rukou pod mojí hlavou a levicí mě objímáš)
jako rozmarýn do potoka hozený
a já se dívám jak kýčařský soumrak
otrhává zapadající slunce kousek po kousku
jako lístky kopretiny
(Má mě ráda Nemá mě ráda?)
A zbývá nám ještě pět cigaret a spomsta
milování
y

^

*

•••'•"

•»
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( čtvrteční ráno 14.11 .68 v Praze )
v

Před mými kroky světlo zhasíná.Jenom daleko za obzorem tuším něco jako oslnu-xci
-jící záři.Po ulicích chodí plno chomáčků mlhy.Stále jich přibývá (prý je to
geometrická řada napětí).Brzy už nebudou mít volnost pohybu a budou muset do
sebe prolnout se navzájem.Pak bude mlhou zahaleno celé město...
( nedělní časné ráno 17.11.68 v Praze a všude )
Došlo k zvrhlosti nevinnosti, tak potřebné pro nebe i peklo.Někdo si pak drze
napsal: NEDOKONČENO, nebot prý vše je zakončené.Měl pravdu, protože každé bludiště, aby se v něm dalo zabloudit, musí mít VYCHOĎ.Proto vědom si toho, že
není nic pozri&ného, vykročil, aniž by při něm stáli všichni svatí...
j*
( večerní a noční hodiny z 19.11. na 20.1168 zde i jinde )
í.
*' *
*
aneb o. zubu'moudrosti, který tajil své pohnutky
•*£

.

" Nebyl tohle o.byčejnej zub.Byl to zub moudrosti a byl to zub můj.Klubal se a
rostl vě stávce.Představte, ve stávce študáků si klidně vegetuje a to ještě
proti zákonu, tomu gravitačnímu - nakřivo.Rostl k neklidu mému.Nejenže mě
donutil polykat pilulky, ale i myslet jsem musel.Na něj.
Je to oď něhfr podaná ruka, či levý hák?Vzhledem k situaci z 19.11. na 20.11.
bych řekl: tot pomocná ruka - něco jako zákon.V. tu dobu, jestli si vzpomínáte,
se tam úplně nejhořejc cukali a tady podstatně dole ji se přestali bát - téměř
všichni.Snad to bylo od něho něco jako hlasitý od$*ar ( i když jsem řval za něj )
proti té nadebčanské cukatůře horních několika d-ja&í ífcik a nebo ... nebo šel tak
daleko, že chtěl zvrátit dějin jouvády o které se tnží nějací nejmenovaní
a tak nanejvýš sobě zodpovědní jedinci za kopečkama s armádou všudypřítomnou.
Těžko, přetěžko domyslet.Kdyby však bylo z těchto důvodů jeho počínání, bylo
by to od něho vskutku nacionálni a tedy a osobním rizikem vytrhnutí ze společnosti více méně spořádaných zubů.Prostě řečeno, nevešel by se do prostoru
jemu vyhraženému a tudíž nezávisle na mě,by byl .vytrhnut i s podstatou.
'Na druhé straně to mohl být od něho levý hák vedený proti mně - stávkujícímu
študentovi.Přál si snad, abych rezignoval z funkce stávkujícího na funkci podstatně nižší, méně zodpovědnou, snad i ví.ce placenou - na funkci stávkového
KAZA, kde bych ale nemohl uplatnit své nabyté otazníky několika dnů.
AÍ je to tak či tak - stejně muďí jít ven.Blíží se Nový rok a s ním první roční
ohlédnutí za ledne
m 68 a take vím, ze se mi vyklube dalsi zub moudrosti — zakřivený, rovný, přijde na to, ale musím s ním počítat.
Doufám, že každý z vás měl, má a nebo bude mít nějakého toho "zuba moudrosti".
Jste tedy neklidní a myslíte.A to je fajn.
/františek teichmann/

Pro věc míru není žádná cizí obět dost velká.

KAREL

Není tu tak zlé: neprodali nás, vydali nás zadarmo .

ČAPEX

Je to přece jen pokrok světa: mísťó násilí válečného, násilí bez války.
Je to bída,buciit tolik sympatií!
6721/58
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Stmívá se a je zima-Úplně pustý areál a ticho, ohromující tich«.Ještě
včera v tuto dobu procházely areálem hloučl<y studentů a předevčírem - předevčírem se ještě stávkovalo a bylo tu všude plno.
Nevím proč, ale na celém Suchdolském areále leží jakýsi smutek, divný
smutek.Divný smutek teskné nálady, která se plíží všude okolo, a která asi
jen tak nezmizí, smutek zklamání a snad i prohry.Jeho vyjádřením je ticho,
ticho jako po neúspěšné bitvě, kdy se vojsko vzdalo předem, rozkolem vlast-í^
nich řad do rukou imaginárního nepřítele, jehož jediným, ale o to krutějším
požadavkem je pasivita, kterou vyžaduje od všech svých soupeřů.Pokládá za
samozřejmost svou nadřazencst v rozhodovacím procesu, považuje za paradox
pouhou pochybnost o této tézi a vyžaduje naprostou poslušnost vůči svým
příkazům.
se
v
,
,
'
Postupem času toto jednání stupňuje i přes krizové situace, které se
projevují stále výrazněji.Každá síla však vyvolává protitlak a tato neméně.
Navenek se protitlak projevuje, když využívá krizových situací, které prohlubuje a částečně tak odhaluje celou obludnou stavbu "imitace moci".Zdravé
síly, které způsobují tato odhalení,jsou však'už v zárodku napadány orgány
shora, a i v případě, že jo jim tato činnost uznávána jako legální, jsou
ochrpmovány cenzurnímy zásahy do své publicity.Zvláště tento poslední aspekt
vyšel během studentských stávek najevo.Jak jinak by si bylo možn» vysvětlit,
že
mluvčí studentstva nedostali své místo v rozhlase ani v televizi (s nimi
natočený pořad se nesměl vysílat), ba, ani ne v tisku.Ty články v novinách,
o kterých se snad veřejnost do dneška domnívá, že je psali zástupci studentstva, tyli psány profesionálními (a ještě zcenzurovanými) novináři .Obsah
těchto článků, (viz Mladá fronta) se místy podstatně lišil od toho, co by studenti chtěli sami otisknout.Veškerá publicita studentstva byla tedy jen v letácích, které jednotlivci odnášeli z aksdemické půdy jednotlivých fakult a
' .
pak v šeptandě, kterou rozšiřovali především provokatéři.
Veřejnost byla proto naprosto nedostatečně informována.Právě proto je
třeba vysoce ocenit inteligenci většiny jednotlivců našeho národa, kteří z
tak sporých informací si dokázali udělat správný obraz o tom, co studenti
chtějí a co nechtějí .Proto tedy, i přes mizivou publicitu, tak kladný ohlas
veřejnosti.
v Snad jsme
protože z každé
ticho, které je
jen ta tma a je

.

ji zklamali.Alespoň v něČem.Možná, že příště budeme úspěšní,
prohry se dá vyvodit poučení.A tak nám zbývá jen to ticho,
po bouři a které věstí bouři následující.Ale zatím jp vidět
22.listopadu večer.
- vs —
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(prověřil a schválil špicl)

takhle jednou u patníku
se snažil ratlík počůrat
ale .chyba lávky
• šéfovi on patřil tomu
von při tom faktu nezved nohu
jak psové činí vždy

' \

a počůral si nohu notně
jak kdyby čůral potmě
a potom vyl na celou tlamu
dávaje tak najevo svou zlobu
neb odpovědnost pána ke psu
vyzněla teá matně
on mu vždycky nohu nadzved hlavně,
a. teá ne a ne I!!
j

za mladá on uměl
zvedat nôžku umně
však příležitost neměl
když nožku zved... byl bit
!

neb .obýval .pánův
byt
J

i,, ^ . ' • »V •

. •

• '

r teá on"Zvednout nožku neumí 1
•

. '....

-

'

.

. •

.
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•

•

"

i

vždýt 'on chcípne bez. žádoucího vedení
vyje na celou tlamu
že je sán že je sám
vždyt von má. také nárok

•p
.

t . •

na svou malou hlavu.

F + H

•r4 >

mikr0£0vídka

'

..

Včera jsem ji potkal asi v půl páté.Byla všech sedmero divů světa..
A nejmíň tak desatero krás.Pak' už jsem to. nevydržel, a oslovil ji.Jmenovala se
Yweta, měla nádherný oči a nad nima gotickej lomenej štít blonáatejch vlasůr
ježíše sbíhaly ve vrcholu tohp štítu.Pohled na její rtíky ve mně vzbuzoval
chut se opít.Šíje byla asi předlohoutvůrcůííi amfor .Ňadra mi připomínala, jak
jsem kdysi studoval pod troskama .A měla," ne jmín 95.Pak jsem úpěnlivě zatoužil
zjistit, jaké má číslo .v pase.Měla 39B 2765, a byl vydán předloni OO-VB-Prahal
Krivohlavý
6724/68
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DOVEZENO Z PRAHY:
... čisté ruce ....
Vážený pane ministerský předsedo!
S lítostí konstatujeme, žô v sousedním
státě Polsku doglo k procesům se studenty, kteří se podíleli na tzv. brezinových událostech ve Varšavě, Lodži a
jinde. Paruáování lidských práv, tak
často spojené s pronásledováním intelektuálů a studentů, nás vždycky hluboce zarmucuje, at se tak děje v Iránu,
Mexiku, Záp. Berlíne, Polsku, SSSR a
jakékoliv jiné zemi. Prosíme Vás proto,
abyste vhodným způsobem vyvinul úsilí
k ulehčení osudu našich polských kole-

noc spal ve stoje." "To ti věřím",
přisvědčil mu nadlesní."Já jednou
. přišel z honu tak unavený a ospalý»
že jsem položil hořící svíčku do
postele a sám sebe jsem sfoukl."
Z NAŠEHO AREÁLU:
'Spacáky, zapůjčené během listopadové
!stávky ze skladu KTV, ještě nevrátili
ipánové Žroler Josef z 2.Agra a Říha,
!jehož bližší iniciály j3cu neznámy.
!Necht"ěi uvědomí, že stávka už skon|čila.

o

gU

*

Koncem ledna bude v Klubu na koleji
otevřena fotografická výstava skú-.
piny FAI.

Akční výbor pražských studentů

Na Vysoké škole Jaderné fyziky jsou ve
3 "lepě a ve třetím patře dvě podkritická množství uranu. Jestliže se situace
vyhrotí, budou obě množství snesena dohromady.
Studenti Vysoké ^koly chemické technologie dementovali zprávu, že na jejich
jkolo nebučou wrábfny výbušniny a
omamné látky.

Velice by mě zajímalo, proč se v
menze i v největších vedrech topilo
a proč nyní, v zimě téměř sibiřské,
jsou radiátory zamrzlé.Proč?
Sk
Váženou veřejnost si dovolujeme upozornit, na nově obnovené krasové
útvary, které se rozprostírají ve
všech podlažích koleje D.Na chodbách,
v blízkosti umýváren začaly vyrůstat
rozkošné krápníčky, které velice
zpříjemňují životní prostředí tamních
obyvatel.Děkujeme tímto naši»"řemeslníkům" kteří takto významně rozšířili
duševní obzory našich studentů.

v KNAJPACH ČESKÝCH se jovíaá:
"Vítu, ktorý stú t je nejneutrálnájš1?"
ii
n

....

"No přeci, Československo - to se neneplete ani do svých záležitostí!"
Jeden nábožensky založený občan této
země si posteskl:"Už i to nebe se normalisovalo. Pan Bůh a prozřetelnost už
není naaahi,... ale na Rusi".

LAICKÝ DOTAZ:

íi

ZA PŘÍPADNÉ PROJEVY SOUSTRASTI PŘEDEM
Nepromyšlené vyjádření. Lesní aujunkt
DĚKUJEME!
popisuje rodičům revír, do něhož byl
PŘEJEME DOBRÉ POŘÍZENÍ PŘI ZKOUŠKÁCH.
přidělen službou, líčil mezi jiným:
.
RED.
w
Poblíž lescvny je veliký rybník. Kolem
y
X
něho rostou krásné duby % na hrázikažf v/YkASU« S t
dodenně pase a dojí děvečka pana lesníN A T T jeťOVANY' /
ho. Ve vodě je tomu naopak."
"Ano, pánové," vypravuje lesní,"z posledního honu jsem se vrátil tak unavený,
že jsem chodě spsl a tak v té rozespalosti 'položil jsem ručnici do postele a sám
j3e/n si stoupl do skříně na zbraně a celou
...tirage ..„...'.._.......
StL. 1
- - ..,,. ,-„
IMPULS - Časopis 3tudentů VŠZ /vydavatel
jé SOS/
.
adre-ja: kolej VŠZ, blok. A
Praha 6 - gůchdol 2
red8.kce:! F. Teičhmanrt |, V. Skala /grafik/,
v
Pir?,-r.ói>
\r • M: Křivohlavý,
v • ir-s.-;
V. Svěrák,
JV Červený,
M. i<r
Šiková /tisk./, K. Moravcová a další.
• ,i=Vyjde
v, , ,20.1.59' jen pro vnitřní potřebu i
'
_
_ i
.školy! v.
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