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Vysoké školy zemědělské
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Návrh na udělení čestného doktorátu Vysoké školy zemědělské v Praze,
nositele řádu práce

prof. Ing» Dr. Václavu

K á š o v i

DSc, členu kores-

pondentu ČbAV> laureátu státní ceny K. Gottwalda, děkanu agronomické fakulty
Vysoké: školy zemědělské v Praze, vedoucímu katedry mikrobiologie této fakulty i
Osobní údaje navrhovaného:
Jméno a příjmení:
Prof. Ing. Dr. Václav K á š DSc.
Datum narození- : ' 21. II. 1699*
*
Stav
: ženatý
Bydliště
: Praha 6 - Bubeneč, Uralská 10
Pracovní funkce, název a sídlo zaměstnavatelské organisace:
Vysokoškolský profesor, vedoucí katedry
mikrobiologie, děkan agronomické fakulty
Vysoké školy zemědělské v Praze
Přehled o pracovních výsledcích a hodnocení práce navrhovaného:
Profesor Káš je vedoucím pracovníkem v aboru zemědělské mikrobiologie,
v níž vybudoval osobitou vědeckou školu světové úrovně. Svým životním
dílem přispěl podstatnou měrou k po.krpku mikrobiologie a hluboce zasáhl dn vývoje -zěmědělskéího výzkumnictví i vysokých zemědělských škol.
Organizoval první sampstatné pracoviště zemědělské mikrobiologie
u nás, t.j.-vybudoval éz-mostatný výzkumný ústav mikrobi»légický v rámci Výzkumných ústavů zemědělských v Praze a po ¡přechodu na V?Z v Brně
i mikrobiologický ústav na této škole. Pod jehó přímým vlivem se rozvíjela ]jráce též v addělení zemědělské mikrobiologie a érganických
hnojiv UVURV v Ruzyni. Od r. 1960 je vedoucím katedry mikrobiologie,
na VoZ v Pra ze> která pod jeho vedením se vyvinula ve významné mikrobiologické pracoviště.
Vědecká-a publikační činnost prof. Káše je velmi obsáhlá» Byl
první, jenž u nás uplatnil vědecký výzkum mikrobiologie půdy, který
úspěšně propracoval jako důležitou součást půdoznaleckého průzkumu
půd. Byl jedním z prvních badatelů^ kteří svými pracemi přispěli k
vysvětlení -činnosti půdní mikroflory v genetickém půdním procesu.
Vědecké práce > které publikoval v létech 1930-1950 z tohoto úseku
mají nejen světovou úroVen, ale v mnohém směru přiná.šejí nové originální poznatky důležité nejen po teoretické stránce j ale mají rýznamné praktické uplatnění při zvyšování a řízeni půdní úrodnosti»
Teoreticky originální jsou jeho studie o únavě půdy a o vlivu sucha
na následný rozvoj půdní mikroxlory> dále studie o.humusotvorných
procesech v půdě a statkových hnojivech. Tyto práce přinesly mnoho
nového do teorie ošetřování a použití organických hnojiv a položily
též teoretický základ technologie průmyslových kompostů. Za tyto objevné práce mu byla v r. 1955 udělena státní cena Klementa Gottwalda.
V současné půdní mikrobiologii razí cestu 'metodickému pokroku
a to zejména biochemickému a biofysikálnímu přístupu v řešení mikrobiologických problémů. Vědeckou práci neopouští ani dnes, přestože
s velkou pečlivostí zastává náročnou funkci děkana agronomické fakulty VoZ v Praze. Je vedoucím hlavního pracoviště a ko'ordinát»rem hlavního úkolu „Výzkum faktorů, ovlivňujících činnost biologické složky
půdy".
Též pedagogickou práci prof. Káše je třeba vysoce ocenit. Odpovědností v přístupu ke všem stránkám výuky a výchovy je příkladem
učitelům i studentům. V r. 1947 se habilitoval pro obor zemědělské
mikrobiologie na Vysoké škole zemědělské v Brně, kam v r. 1951 pře1115/69
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Sel jako řádná'učitelské síla, kde byl též pověřen funkcí ředitele "ústavu
zemědělské.a lesnické mikrobiologie. V r. 1954 byl na této škole jmenován
profesorem'a byle mu svěřena funkce děkana agronomické fakulty a později
provozně ekonomické, kterou . zastával až do r. I960. V r. I960 přechází
jako profesor' mikrobiologie na "Vysokou školu zemědělskou v ±raze, kde se
ujímá, vedení katedry .z.emědř lské mikrobiologie. V r. 1966 byl zvolen děkanem agronomické fakulty VŠZ v Praze a- tuto funkci vykonává dosud. 1 zde
se uplatnily jeho kvality vědecki. a organizační a doba jeho působení zde
poznamenána progresivním rczvcjem celé fakult
Vr.dpcké práce prof. Káše doznaly zaslouženého ocenění na domácím i
mezinárodním vědeckém icru. V r. 1953 byl zvolen dopisujícím členem CSAZV.
V r. 196j byl zvolen .členem,.korespondentem GoAV, kdé se pracovně zapojil
" jako clan vědeckeho kolegia biologických a nyní teoretických základů zemědělství. Ohlas jeho vědecké práce na mezinárodních kongresech a symposiích je značný, c jeho ju.énem se setkáváme v řadě'významných funkcí,
kterými, byl a dosud je ^ověřován pro svou vysokou odbornou zdatnost a politickou vyspělost. Uvádíme alespoň tyto: Předseda čs. národního .komitétu
zemědělských věd, předseda sekce pr« zemědělskou mikrobiflqgii Gs. společnosti, mikr»biologické při &>AV, předseda celostátní komise"pro obhajoby
doktorských disertačních prací z oberu obecné ¿.rodukce rostlinné, předseda" státní komise ťro státní závěrečné zkoušky na agronomických fakultách
a Členství ve vědeckých radách ústavů resortního výzkumu i GpAV. Vyniká- jící úr,qvni jeho vedecko-pé'dagogické činnosti sé dostalo uznání jeho jme- neváním .členem International Advisory Comittes on Agricultural Education
and Science .UKESCO.
--.. •
Pro.. Káš vydal řadu odborných knih a příruček, bohatý je seznam jeho tištěných studií , pojednání a článků v odborných i denních časopisech.
V těchto publikacích přední místo zaujímá vysokoškolská učebnice. „Zemědělská. mikrobiologie", první toho druhu u nás a čestně repressntující tento obor i na mezinárodním fóru.
Jako člen KSČ prof. Káš uplatňoval vždy spojení vědecké zdatnosti s
politickou uvedomelostí, jimiž přispíval k rozvoji naší otolecnosti ve • _
snaze konkrétně a reální uplatňovat politiku strany. Jeho přístup k životním a politickým problémům se vždy vyznačoval, opravdovostí přispět k řešení bez dogiiB tičnosti, formálnosti a osobní-roliťickě okázalosti.
To souvisí s celým osobním prof-lem prof. Ks.se, jeho skromnosť!, na"- náročnou obětavosti, vědeckou precizností, kritičností a klidnou rozváž• ' ností, kterou si zachovává i ¿ři vzrušujících situacích. Tyto charakterové
vlastnosti se promítají.i ve - ztahu k l^dem. Jeho přímé, spravedlivé demokratické vystupování a šlechetné a kultivované jednání získalo mu vždy a
všude .přátelství mez.i vědecko-výzkumnými i pedagogickými pracovníky, mezi
-studenty stejně tak jako mezi zemědělci, kteří s.- váží a oceňují jeho obětavou činnest a šíření pokroku.
• Že s.truúného přehledu velkého životního díla profesora Káše je patrno, že jde o mimořádně zasloužilého pracovníka, který svou.vědeckou pra. cí dosáhl světové úrovně mezinárodně'1 uznávané, ovou pedagogickou činností
.získal si vážnost mezi studenty, mezi svými vědeckými žáky .i u&itely a
..svou činností odbornou a politicko - organizační se zasloužii o budování
-a rozvoj československého socialistického zemědělství ar rozvoj zemědělské
vědy.
- -

1116/69

I

j
í.

Kolem akademici'.veh
volsb,
v
J které se
'Bájí letos v květnu konat, bylo hodne
otazníku, isají ¿e uskutečnit podia Zákona o vysokých školách z roku 1966?
Novelizovat tontc zákon? A nebo počkat
s volbami na nový' zákon? Nakonec se
tento problém vyřešil zcela „srozumitelně''' : budou se konat podle Zákona o
vysokých školách z r. 1966, přesněji
podle statutů jednotlivých Vysokých
škol. Při tom by bylo vhodné přihlédnout na Pokyny pro přípravu a provedení
voleb akademických funkcionářů v rcce
1965, doporučené letos Ministerstvem
školství, které nenásilnou formcu rychle stárnoucí zákon do jisté míry omladily. Otázkou však zůstává i nadále,
do jaké míry toto skloubení staršího s
novým bude odpovídat stále ještě zdůrazňovaným demokratičtějším principům na^í
společňocvi. Na to nám snad odpoví vlastní volby.
Podle informací, které mi odělil
s. projektor próf. J. Pí5 z Vysoké sk*oly zemědělské v ±-raze - óuchdole, se
již volby akademických funkcionářů na:
VbZ připravují, a tb v souladu
výše
uvedenými premeny.
Začátkem
březně'se sejde Vědecká ráv
d& VbZ, která zvolí pětiélanou návrhovou komisi. Jejím úkolem bude zkracovat
návrhy na obsazení místa rektora a pěti
prorektorů. V téže době sé sejdou i Vědecké rady jednotlivých fakult /agronomické, ekonomické, mechanizační a ekoňo-*
laické v českých Budějovicích/, aby zvolily rovněž návrhové komise, které připraví kandidátku na obsazeni míst děkanu
a proděkanů jednotlivých fakult.
Pro jmenování návrhové komise a' vlastní provedení voleb bude podle pokynů ministerstva školství Vědecká rada V-Z i
Vědecké rady jednotlivých fakult rozšířena 'o další členy. U Vědecké rady školy to .
bude konkrétně o devět zástupců ríGH a o
devět zástupců z řad studentů /j A g m ,
2 £k0, 2 ¿¡¡ECH, 2 CÍB/. -Bude-to te .y * třetinu více a celá Vědecká rada bude mít
53 členů. Způsob, jaVým bude odborevá organizace a organizace stud.ntu postupovat :
při určování ových zástupců, si stanoví
tyto organizace sány. ilektor nebo děkanjmenují zástupce těchto organizací členy

Vědecké rady a to pouze pro provedení voleb.
Bávrhcvé komisi mohou předlov .
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zit ove návrhy a namety organy VoZ,
její jednotlivá pracoviště, organizace na ní působící i jednotlivci
VoZ .: Na tutéž funkci může být navr- c
ženo i více kanidátů. ^ předložení
příslušných návrhů Vědecké radě
rozhoduje návrhová kc.fise.
kávrhy kandidátů na jednotlivé
funkce budou Vědecké rad? předloženy nejpozději do 14 dnů přede
dnbm voleb.
hlasování c- návrhu na jmenování .
rektora a volba prorektorů se koná
v den stanovený Vědeckou radou VoZ.v
Plánován je na 5.-1C. května, nebot
do konce tohoto měsíce musí také
y i proběhnout volby děkanů a proděkanů jednotil' ých fakult.
Ješte několik slov k vlastní volbě. K platnému usnesení se vyžaduje
nadpoloviční většině hlasů všech členů Vědecké rady. 0 návrhu na jmenování rektora z řad řádných profesoru se
usnáší Vědecká rada VoZ tejným hlasováním. Ba náyťh Vědecké rady jmenuje
rektora president reoubliky
v"*"
, na dobu
J let., prorektory' VtíZ zvolí Vědecká
r.ída tajným hla., ováním z řad řádným
a mimořádných, profesorů nebo docentů
VbZ též na dobu 3 let. Volbu p'Otvrzuje ministr školství - nepotvrdí-li
volbu, musí Lýk .nejedeno nové hlasování.
v
/
Děkani a proděkani jednotlivých
fakult budou voleni tajným hlasováním
z řr_d profesorů nebo docentů Vědeckýma radami těchto fakult také na dobu
tří let. Volbu děana potvrzuje ministr školství, volbu proděkanů rektor.
Pro' nově zvolené funkcionáře začíná funkční období 1. září 1969 ä končí 31. srpna 1972=
A o závěrem? Bení tajemstvím, že
Vysoké školy,jsou v nynější áituaci
jedny z nejdemckratictéjších institucí
u nás. Lze tedy doufat, že nastávající
akademické volby demokracii a ov~bodu
akademické pudy ještě prohloubí s že
tento fakt se odrazí i do života celé
naší společnosti.
*•
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b tímto a n/oo podobným názvem
žitějěo./ - má to ovšem jeden háček:
:
článku se budete od příštího čísla
'búdtíu tam ,;ic té doby, ne. je někdo
setkávat praví deláě. Qbschem článku
.ukradne a jak-je někdo ukradne, tak
pak budou informace z ¿eináruř, senebudou - a dále by studenti neměli
zení a rozličných dalších akcí, /kte:- ; v místnostech knihovny plivat a jinak
ré činí a bude „init camcstatná or- : znečištovaz podlahu, stolky a kolem
ganizace studentů na naší škole.
se nacházející kology.
o Co totiž řeší věci, které svým >
„d/ přestavba menzy - jo tak tady se urozsahem daleko přesahují rámec tékázala v pravém světle složitost doby
to organizace, věci, ktere jsou zá.
a rozbujelá administrativa - Už si neležitostí všech studentů školy. Kepamatuji,
které instituce jsou .v tomto
ni tedy možné žůstat lhostejným k
"zapleteny
- jedno je věa-k- jisténaše
otázkám nás všech.
.
škole je veorod - útěcha ¿.řo vás: snad
Jedpou z takových' akcí jsou-akq-i
se ¿.od ekbnomic.ým či jiným tlakem rozdemické vplby na naší škole, o ktépletou a žkola tu nutnou přestavbu na:í
rých s3 dozvíte z článku na s-traně /
chátrající menzy prosadí s kenéčnou
4. cCo v tomto případě vzalo na ová,
platností
bedr-- svolat valné hromady posluchačů /tedy vás/, kde by se mřlivybrát
zástupci otudentů do Vědeckých rad-, ' K o vidíte: komu se nelení,-tomu se
zelená a dále vidíte: komu ja líno,
které budou volit budoucí akademické
funkcionáře nc-ší školy.
--•"'" tak tomu se také zelená.
i
Nebo další akce. Z pověření Stujiiiij^J
dijní komise oCL jednali pánove Chochola, Knížek, Teichmann, Linhart s
vedením školy - konkrétně s panem;rei —
torem, s panem kvestox-em a s panem
prorektorem pro pedagogickou a politi ako-výchovnou činnost. Liluvilo se o..;
následujících problémech;
a/ o nutnosti prodloužit úřední dobu
pro studenty na studijních odděleních
fakult - konstatovalo se, že deyadesáť
minut denně jo přóce jem málo - náp-/ j
r a v:-': v dohledné'době: budě uskutečněna
W

b/ i zde šlo o úřední hodiny
při
vyplácení stipepdií iSe! éljojí fronty'-- nutno zneškodnit /tedy ty' fronty/ řešení na snadě: .imcíse yy'placení
stňpendií1 prodlouží něj,.léně b dva... dny
a n-bO'sebude vyplácet rozděleně na
jednotlivých fakultách a čas bude
vyměřen podle počtu juosluchačč
c/ ostře sledovaná'knihovna bude také
měnit čas - změny se týkají výpůjčního protokolu - výpůjční doba bude 5
hodin denně /dvě hodiny dopole 'ne a
tři odpoledne/- dále bylo dohodnuto,
že ve studovně budou k diojjozic; odborné časopisy /alespoň ty nejdůle-
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0 e n pro vnitrní' mtrefcu \J
Odpovídá Dr. G. Husák, prvý tajemník ÚV xi^
Otázka: Prečo vedenie strany nezaujme stanovisko k súdruhom, ktorí boli označení za zradcov. /Bilak,' Indra, á další/'?
Od^oved: UV- by k tomuto stanovisko zaujat iual. Už aj preto, že v
Akademii věd bola vydaná tzv. ,.Cierná kniha". Táto obsahuje výroky
povytrhávané z kontextu prejavov týchto soudruhov a tendenčne ich
komentuje, ijemožno predsalen na základe obvinenia nejakým pracovníkom rozhlasu a na základe náhodných výrokov robit záver. Ľudí treba
hodnotit podia ich celkovej činnosti. Pokial menovaných súdruhov
poznám, neurobili ani pred augustom, ani v auguste, ani po nom nič
takéh», čím by túto stranu poškodili a za čo by 3a museli oni sami
hanbit. Trto už bolo na viacerých miestách zdôraznené, a nevidím
dovod, aby sa tato vec rozmazavala. Zanechajme prax minulostiřkeá
sme kdekomu velkoryso rozdávali najrozličnejšie prívlastky a- nálepIcy.
Otázka; Vyovetli vplyv vonkajších a vnútorných príčin na 21. august 1965.
Cd„ oveď: Vlaňajší rok bol v celém svete cliarakterisovaný krízovýud
situaciawi. Po januari sme sa u nás ¿nažili vyriešit rokmi nahromadené a dozreté vnútorné problémy. Co sa však
stalo?. Hlavne cez masové komunikačné prostriedky sa prevadzali útoky na jednotlivých funkcionárov stranických a štátných orgánov. Boli onahy
rozložit aparát bezpečnosti, armádu, justíciu,
aparát sírany, LU1 apcd.Zakladali sa rôzne kluby s
vyložene' protisocialistickým zameraním, vytvárali
Jo^lv: PrtOri tZĽ.I
&„. strany mimo ľ;?. Hlavne -sociálna demokracia bola
velmi aktívna. Ale ä j cirkev sa sn^.-.iia projaA l OhiLUVÁ:»
/
vit ako politická sila. Boli značné nedostatky
v armáde hlavne vo. velení. Prejavovala sa snaha
. . .^oudruhu Husákoviznižit, ale .úflne. zdiskreditoval naše členstvo vo
bych chtěla tímto doVaršavskej zmlúv.; a v ¿t VHP. Otvorene sa kritizopisem vyjádřit svou
valy a. přehlasovaly za škodlivé naše spcjeneectvo
úctu za neohrožený
zô ZS^xi a ostatnými•bratskými .-tranai-i. Niektorí
postoj a pravdu, kteôs Iní i redstayi-talia štábu otvorene koketovali s
rou neohroženě říká
tými, ktorí ¿..o februéri 1948 vystupovala proti
v každém svém. projesocialistickému zriadeniu. Proti týmto nedostatkom
vu. J^ho projev na
vedenie strany nevystúpilo s neurobilo nijaké osjezdu Kdo po srpnopatrenia, aby sa tomu zabránilo. Takýto vývoj navých událostech byl
šich spojencov velmi znepokojoval a čast* nan pouj_.ro mne světýlkem,
kazovali. iiiiždý štát sa totiž dívá na to a dost
stejně jako jeho dal<- •
kriticky, čo robí jeho sused. A to nemôžeme nikomu
ší vystoupení a vyzazlievat. Ak sme to prijímali nekriticky, svjdčí
stoupení soudruha preto o nedostatkoch našej prace v t.omt» období.
sidenta, která mi po- j
Z vonkajších príčin treba ¿.ovedat a^pon to, že sme
mohla orientovat se
v tomto období zabudli na niektorá limitujúce i'akve složitých poměrech.
ry našej poľŕtiky v medzinárodných súvislostiach,
ide najme o to, že nežijeme na nejakom izolovrnom
Alena
ostrove, ale tu ve Strednoj ^urord; že existuje
it 1 H O U T O V Á
rozdelený svet a to tak v ekonomickom, tak aj v
ředitelka
Zlo
i politickom zmysle; že existuje premyslený a taky
^
ticky vedený boj imperialistických štátov na rozv^eské Budějovice
/
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loženie socialistickej sústavy ž^'v^útra v A Vdátl&ié súvislosti obsiahnuté v rezolúcii novembro^éhp\piéri& ÚV LaCv- V' 'tomto smere budeme muset ešte aj my, aj
naši spojenci Urobit hlubokú analýzu, aby sme sa k nejakému priatclnému záveru vypracovali^
:.;...
Otázka: Ako ndenň DV urobit poriadok v masovokomunikačných prostriedkoch.
Odpovecí' V týchto prosríedkoch, ci už v novinách, rozhlase¿_alebo
televízii jS vela cestných a socialisticky zmýslajúcích ludi„ o týmito možno pracovat v zaujmu roz.itivného riešenia, politických a
iných problémov.' Sú .však aj malé- skupinky ludí, alebo jednotlivci, •
'•ktorí' sa.: nepocľriadují rozhodnutiam orgánov strany a štátu a snažia
• 'SVrobit bez akéjkolvek zodpovednosti samostatnú politiku. Uvediem
•pŕíkí'^ä.'. ^ripravéval'á sa-rezolwcia na novembrová ké plén ua;. V priejednania1 "sa táto , dfsPracovávala, diskutovalo sa o naj ako to
.-s-už? V" takýchto .prípadoch uývá. No ešte ani nebola predložená plénu
neschválenie, už •'•proti nej
vystúpilo 1 060 predstavitelov
kutur- v
v
t
"'ňých aUceleckých zvezov. Co to je za robotu? Otvorene treba povedat,
T
ž-e?tanOhý.
robia, požitífvnú- prácu,--/to alcc novinári/ a's týmito budeme
aj
iv
Hpdiale"j.'spelapraŕOvat. Avšak-ti, čo' nepochopil] , alebo po.-.hrpit nechcú." ti'budú
musš't odisT.
Tu vsa už iné robit
•
-'-• -'
v
v
vnedá. Vy&větlcania a presv
v.edcóvaniá
už bolo
dost.
Ved len,,
/
v
' ' ''povazt-j,
* ' V co je tou za
V poriadok,
/ ked
^V
pracovnici tlačiarne odmietnu vysazat a
vytlačit' časopis UV KSC
Tribúna," len preto, že nesúhlasia s jeho obsahom.knohi novinári.sa-dožadujú verejnej kontroly-moci- Nioproti tomu.
Lenže aj sila--novinářského slova má 'velkú mpev-A kto má túto moc
kontrolovat-? Ja.S3: myslím, že strana a štát. ijsvinári dnes prehlasujú',' 2ó si budú robit cenzuru sami. Aj .si ju robia. Ale zas tam
dáva jú len také veci, k^oré se im hodia. Tak sa-napríklad ludiá neétôávOTSéii o vystuženiu s. Silaka v Prahe a iných vystuženia ch, pretože ich obar;h niektorým skupinám nevyhovoval. Vo svojom v^áp'eňíTv
Prahe napr. s, Silák vysvetiuje otázky okolo augusta tak, ako ich oií,"'
ako člen předsednictva G V. videl. Chceli sme •.& aj chceme problémy s
novinármi riesit demokraticky. Ale opakujem. Do nekonečna si driat
jazyky nebudem, budeme nútení robit v tejto oblasti aj méne populiar-né opatrenia, otranu'a štát si predsa Osočovat a:';zosmešnovat nedáme.
1
Otázka: kde. je a .čo robí Ota Sile?'
v

1

v

Odeovéžž Zi.ie na volnej nohe vo švajčiarsku, riobí protistranickú a
protisocialistickú propagandu, tíol viackrát
..
—-—;— t pozvaný na predsedníctvo ÚV, ale sa nedostavil.
Zoravoda.i ČTK.:
j Taktiež úéa&t na plénu ako jeho člien odmietol.
'{ Vytvorená komise, ktorá prešetrí jeho činnost
Římské nakladatelství ¿¡tas , á k o b ý val ého podpredsedu vlády a clena UV, ako
Kompas vydalo v italštině .I a j j o h o terajšiu činnost mimorepubliku a navr• nihu akademika 0. cika
hnie príslušné závery'UV KSOo. eom toho názoru.
„Pravda^o československem j ž e by.^ik nemal byt Členom UV. Túto vec netreba
hospodářství".. Vydavatel . I rieši? na dlhé-lakte, nechceme a .nebudeme predsa
na záložce oznamuježe"
j n e k d e v o : v a jg i a r sku vytvárat ne jakú "filiálku1'
ýy-^
Jjde c ¿¿větovou, premieru' .
Nedivme se proto, že «
s, Husák takto
út'ócí-na
v
•
akademika Sika, Vdyz vyzradil na západě jak to. s.,
nami vskutku je^a kam,spejeme. Vzdyt patrime mezi
nejvyspelejsi soc. zeme. .
Co ty osatni?
^-v :
^

j
.
.
j
j

Otázka : Prečo teraz hovoríme o..tom, že na hraničia ch nesĽia byt kor&o, ke3...pre.d.augustom--sa
hovorilo o potrebe odš^aňit zátarasy na hraniciach.
ľ ^jd^S-Nejcfé' o zátarasy, t e'omé'aj odstraMÍľTIde, oto, aby sa ludia legálne na plat.. n é doklady-neprevážal;, cez hranice ako . sami
chcú. Nektorí odídu na ôen, dva, alebo týždeň
d o yiedne, potom sa vratia, čo cennjejšie
vezmú s sebou, kde aké zprávy pochytajú,
zas odídu do Viedne a tak pod.
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¿krátka pendlujú hore dole^ ako sa im zachce a vyčkávajú, ako to u
nás dopadne. Škodia ijáut týni soliticky i hospodársky. Napr. vo Viedni sa na čiemo prodava našich 100 Kčs Za 35 - 40 šilinkov. Týmto
veciam ome museli zabránit a preto sa provedli známe opatrenia na
obmezenie vycestovania našich občanov na západ. Politicky a hospodársky si predsa republiku rozvracat nedáme.
Ctázka: Z niektorých českých inštitúcii a závodov došly na naše podniky najrôznejšie ziädo-ti o t o ¿í L. or u s. omŕtovskému do funkcie predsedu Federálného
ohromaždenia. Čo vy si o tom myslíte?
Odpoveď: Ja vidím, že je snaha bombardovat uznesenie UV KOJ a neplnií dôsledne ústavný zákon o 5s. federácii od začiatku. Druhá
vec je, že sú kruhy, ktoré s. smrkovskéhc chcú mat v tejto funkcii za každú cenu. Posielanie rožných listov s cielom ovplivnit situáciu alebo názor v iných organizáciách je proti stanovám
strany. Napr. škodovka v Plzni prd titulom porady k zakladaní
rad pracujúcich zvolala predsedov PV HQE. Cielom však bol» vyslovit podporu pre s. bmrkevského a ¿ostavit sa' proti usneseniam
stranických orgánov. Takéto akcie sú často dielom jednotlivcov.
Zo Slov. akademie věd napr. poslali stanovisko menom jOOO pracovníkov tejto inštitúcie. Keä sa to preberie, zistili sme, že to
poslali 4 funkcionári ROH e nikto iný o nom nevedel.
Otázka; Ako si "UV KoÔS predstavuje informovanost komunistov?
Odpoveď: Je treba vi diet, že v súčasnom období vysiela 60 vysielaček do Zapadu rôzne relácie k problémom Československý. Ovplyvňujú
tým ludí a je len samozrejmé, že nemajú záujem na konsolidácii
'Situácie; 'Tak vznikla napr. správa otom, že v Prahe a v iných mestách sa obsadzujú orgány a inštitúcie sovietskými vojskami.
Je to samozrejme bluf. Isté je, že ak informácie nebudeme .davat
sami, budú sa 'o to snažit ine. Nemožno však.žiadat, aby sa zverejnilo všetko. Taký štát, kde by .sa v.setko vy krami lo, neexistuje a
ani nemôže existovat. Má to svoje objektívne príčiny. 4y chceme
.ludí iníormtívat hlavne cez masovokomunikačné prostriedky",tým, že
-• -v nich budú vystudovat členovia stranických a statných orgánov.
' r
- .
,"* . .V
. •
"- Aj -Wadaie j -sa budu poskytovat pre p.otre.by .stranického aktivu
vňútr'ostranické informácie.
/
v
Otazka: Existuje v UV EoCo jedn-ota alebo nie?: '
''
f

y

»

Cdiovecí; V Cechách sú velké názorové rozdiely a prejavuj a sa to aj
na UV i\~Co. Iva slovensku s' lavé a pravé krídlo jasne nevytvorilo.
Názorová rozdílnost sa prejavila aj na novembrovom plenu ÚV KoCo,
boli sme tam všetci za prijatie rezolúcie, avšak na verejnosti ju
niektorí súdrohovis velmi svojrázne vysvětlovali. /Vodslon, smrkoVský/. Aj ha novembrovom plene som musel diskutérov tak trochu
premiešat, aby hovoril raz představitel, pravých, raz levých a
členovia pléna to ¿ochäpili dobre, takže sa rezolúcia nakonec len
prijala« Tato rezolúcia predstavuj« základné východisko pre riešenie našej politickej situácie.

Otázka; Západ hovorí, že si muž iiOvAvy a že Ta podplatil orežněv. Co ty
na to? "
Odpoveď :• Západ nie je za bdcialismuo. Ja oom. ¿«loje názory sú vy. hraněné v tom, že socialismus môžeme buuovat len po boku takých
.-.••• spojencov, -ko je Zoóii a socialistické krajiny. Nikto ma za nič
nepodplatil. Hovoria to len preto, že moje názory nie sú také,
ako by ,si to niekto ťrial a aké sú názory niektorých, ktorí chcú byt
všade a pred všetkými pekní, ¿¿na nemrzí ' to, čim %ia nazývá Záp^d.
Ja cheem stat pe.ne .na pozíciách strany. U nás sa totiž, .vlani
• 5-'-v politickej činnosti ¿oužívala taká prax, že keď sme sa niekde na
-•niečom dohodli, alebo niečo niekde p odpi t. ¿-li, hneá po návrate dorsaav sme robili niečo celkom iné. Niektorí, k'.orí dohodnuté zásady
•nedodržiavali, sa sami robili peknými pred národom a povaľovali sa
. za ochrancov suverenity nášho štátu, ka zjazde kovákov, ak chc-;l
v
V
v
- niekto diskutovat a niečo povedat, musel najprv niečo povedat
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v
proti ZooR, tlieskalo sa mu a mohol hovořit. Verte ne, že vecné tancovania okolo politľiky k ničemu dobrému nevedie.
Otázka S Ako hodnotíš vztahy k socialistickým štátom a hlavne k ZÍJOR?
Odiovecí; Vztahy sa nacíalej zlepšujú. Na zlepšovanie vztahov velmi pošobí aj vnútorná konsolidácia pomerov u nás. Aj v súčasnej dobe sa
však javia snahy vyhrocovat situáciu voči ZSuR. Pri posudzovaní takejto •
otázky musíme brat do úvahy naše internacionálne povinnosti vychádzajúce
zo zásad marxismu-leninismu.
Otázka i V čom.sa prejavili antisocialistické sily?
Odpoveď:' Napr. .aj v tom, že Hubl a dr. Sviták prehlásili, že UoA majú
bližšie k socialismu ako ZéoR.
Otázka i Ak-é sú dohody v súvislosti s odchodom vojsk?
Od p o vecí: Pre najbližšie obdobie nech si v tejto oblasti nikto nerobí
ilúzie, medzinárodná situácia je totiž dost zložitá. Inak sú tu uzavreté len tie dohody, ktoré už boly aj publikované, t j. z oktobra 19®.
V krátkom čase vojska neodídu a je zbytečné túto otázku naáalej nastolovat.
Otázka: Ako hodnotia situáciu u nás v Zoun?
0d|_-ove3; Na Slovensku sa podlá nich javí situácia dosti konzolidováná.
Značné problémy sú v Cechách a hlavne v západnej časti krajiny, my sa
snažíme pomoct konsolidovat pomery aj v Cechách. 'To nie je chvaotunstvo, to je naša povinnost. Robíme to a.j napriek tomu, že sa v Čechách
hovorí, že na olovensku zaviedol Husák diktaturu.
t
Otázka: Hovorí sa znovu o kabinetnej politike v UV. Ako to je?
Cdtjovež: To, že orgán prijme uznesenie a potom sa zasadzuje o' jeho
plnenie, nie je kabinetná politika. Za kabinetnú politiku považujeme to, ak jednotlivec, alebo skupina ludí si niečo vymyslí a mimo orgánov strany chce toto cez rosné nátlakové akcie přesadit.
Ukážkovým príkladom kabinetnej politiky može byt kemf>an okolo 'Si
Smr' ovského. Podobne vyznívá nedávný štrajk vysokoškolákov, ktorí sa mali sta t nástrojom strojcov kabinetnej politiky. Pre koho
tieto sily pracujú? To ťresne neviem, ale žial, muoím tovedat, ?e
s. Smrkovský ich prinajmenšom ticho podporuje.
Otázka j Prečo

neboli'"dané podrobné in.ormacie z rokovania v Kijeve?

Od,ovad: Je celkom bežnou praxou v medzinárodných rokovaniach, že sa
podrobnosti nezverejňujú. Takto je to na celom svete. V záujme utajenia určitých skutočností pred nepovolanými je takýto postůj, správný.
Nemo'no predsa do celého sveta vytrubit, na akom tatktickom postupe sme
sa dohodli. To nerobí ani de Gaulle ani Johnson.
Otázka: Bol len jediný kandidát na obsadenie funkcie predsedu Federálného
shromaždeniá?
Od^ovecí: Nie. Boli 4 návrhy, a tc. s. Novomestský, Boža, Colotka a
Lenárt. S. Novomestský ponuku odmietol s ohladom na svoj zdravotný
ste«v. Pre nás by to býval najpríktelnejší kandidát. Nakoniec sme - sa
aj s Českou politickou representáciou dohodli na tom, že kandidovat
bude s. Colotka. Tento návrh je obojs tranne.;, pri jatelný.
Otázka s Prečo sa antisocialistické sily neoznačia konkrétnu?
Od^ovea: Predovšetkým
treba xovedat, že tieto
sily sú mimo strana.
v
i
Aíožno t-ovedat na politickej periférii,,frlávne•na' ulovensi. u. PrečOi
ich neoznačíme? Bště sa mnohé vecí len-prešetrujú a netreba robit—unáhlené kroky. Oznamovania a škatuľkovania ludí už tu bolo dost. '"k.ocí budeme poznat všetkých nositelóv ántisocialistických tendencí, '
petom ich konkrétné označíme. Zatial sa tieto sily onažia znevažô--"
vat líniu strany., ale aj jednotlivých funkcionárov. Mnohí ludia im
:
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uveria a potom vznikajú rožné falošné a nepodložené informácie, ktoré len dezorientujú.
í. '
\
sí
Otázka: Prečo, nie sú\zast-úoené strany K? v slovenskej'vláde?
Odpoveát To je •dostSsloziji^«---HÍadcjLi sme .takýchto ludi. Čo poriadny človek, to© je v
Okrem tolío sú.-tleto strany na Slovensku
malo^očetné^ nágr.- etrana slovenskej obrody -má len SCO. členov.
Otázka : Ako je'to s "Novotným, pře 5'o .bcl odvolaný-Hajek a Pavel?
• v" - " - .

v

•

,

'* ' -

'

v

Oapoved:- Veci okolb-,Jíovotneho-%;racovává kcmisa U V KďOí>, je to
zložitý problém a pretože negrem nikoho kraglovat, musí sa to
riadne vyšetřit. To ešte nejaký, ôs s potrvá. Za t ia i má pozasta. vené- 'lenstvo v strane. Hájek bol odvelený preto, lebo sa svojvolne bez príkazu'vlády angažoval v O^H za augustových udalostí.
Pavel bol odvolaný pre neschopnost. Odišiel tam, odkial prišiel do penzie.
Otázka; Prečo sa nekonajú zjazdy?
•- -

»•

Mh

. .t Od o vecí ide sú hlavne tf cechách vytvorenéipre ich konanie p.op;;. liticko. ...pqdaaenký. Je "nízká autorita strany. Na mnohých závodoch
velmi silno počut Odborovú organizaciu, ale komunisti ako by neexistovali. Na výročných členských"schodzách 3a:môže vyskytnút
požiadavka na urýchlené zvelanie zjazdov. Túto požiadavku v súčasnej dobe treba považovat za extrémnu a-nereálnu. Treba ju považovat za pokus nátlakových skupín vyvolávat.nervozitu a neklud
v strane.
<»
O•
. .
Tento'materiál je: zpŕácovaný na základě poznámek přímých
účastníku aktivu stranických, funkcionářů.v Dubnici nad Váhom
dne 10. 1. 1969,
•
•.
•''•'>' ' •' - v.V . v..; .
f
.Jedná se o nepřímý neautorizovaný zápis. Formulace jsou
bez .jakékoliv' záruky.
• .- ? . •;•

• '

Redakce

Z tisku M B ,
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Vrahové Jana Palacha »dhalenil
Jan Palach, imperialistický agent, nespáchal sebevraždu, ale byl za»
vražděn srými komplici.Agent CIC byl podveden svými chlebodárci .Emil Zátupek přivezl ze Západního Německa tekutinu^ kterou používají fakíri, a
"předal ji agentům amerických rozvěděk - Zbyňku Vokrouhlickému, Luďku
Fachmanovi, Jiřímu Hochmanovi a Vladimíru bkutinovi.Ti však ve svém cynismu nepálivoů tekutinu vyměnili za benzín a ten podstrčili nic netušícímu Janu Palachoví.Cyničtí vrahové, vydávající se za demokraty a
zastánce svobody.Tvrdá pěst dělnické třídy je rozdrtí.
z nepodepsaného letáku

Na otázky odborářů MEZ v Náchodě odpovídá komentátor čs. televize
ing. Svejkovský:

otázka : Co říkáte odchodu Slávy Volnéh* do zahraničí?
odpověď: Byl zanícený a někdy vznětlivý n»vinář.Neviděl jiné řešení, než
pomáhat republice v zahraničí.Zastávám jiné stanovisko.Kdo chce
pomáhat, má to dělat především doma«
.;
otázka : Kdo z redaktorů má zakázanou činnost?
odpověď: Pracovat do zahraničí mají odejít J.H»chman /Reportér/, K.Lakt«š
/Zítřek/, K.Kyncl, L.Daneš /televize/.Na obrazovce se nesmí objevit kolega Toninger.Pe dobu^jednoho měsíce hlasatelky..Kamila Moučková a Dvořáčková.Vladimír bkutina nemá být zaměstnahcem čs. televize, o tom se teprve rozhodne.
/
otázka : Kdo navrhl tato opatření?
odpověď: Nedostali jsme přesnou odpověď.Domníváme se, že hlavním důvodem
byla jejich angažovanost proti Zprávám a vysílání Vltavy.Odtud
asi vane vítr.
otázka : Pracují výbory na obranu svobody slova? /
odpověď: Po 21.srpnu ne.
, ,—
_
,
otázka : Co je to: Gottwaldova marx-leninská strana? Jaký ""je- její program?
odpověď: Š marxismem nemá nic společného a se soudruhem- Gottwaldem také ne.
Posuďte sami.Od jedné takové skupimŕ jsép dostal anonymní dopis,
kde se m.j. psalo: "Ty brýlatá' bestie( upálíme/',tě. zaživa.«Budeme tebe
i manželku pronásledovat." i
'
j /\
M
otázka : Co víte :> tiskovině "Politik dvou tvarí"?""
--—v.,
odpověď: Autor, pracovník UV KSČ jě--"-znám.Náklad šel do stoupy, a aut»r'"musí
výdaje zaplatit.
" ""
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ní, jen když je tp prevda, která vítězí, ale když js.tato pravda ,ostavena
I
proti zjevné přesile, pak mlčíte? rřeč
vlastně mlčíte? utáte--strach? Z čeho máte
strach, j-ď^fc^i^e, jste ještě nedávno byli p ř e s . s v é pravdě tak, že jste
ivayž se dneä^áBiČtník srpna 196B
jí byli oéhoťrď'-obětovat vše. j\iebo to bypodívá na lidi koceni sebe a na naši
lo
jenmqdní gesto?
dnešní situaci,tfiusíbýt zklamán.
V
. ,. ;.' g.,
v v /
v
v
lAaté s~. raoh, že nemáte tolik síly a
Alespoň já jseiii..;^! .nevěřím, že myš.odvah-v jako měl Jan valach, pak to ale_lenky a. cíle našího národa, které byp.on řekiět-fe.
ly tak silné, že, je bylo nutno'potlaStraší vás ony „nedozírné následky"?
čí'. „v'ojenskoU pomocí", jsou ještě
dnes myšlenkami a; ČÍI4. •• ětšiny náro- Myb.lím, ze náčemu dalšímu vývoji uškoda. Nevěřím oh'cmu dělení naší populace dí více'ten "strach, než „nedozírné
„
na 90 a více procent ť ro a zbytek pro- následky"samy.
Obávám se ale, že vy nemáte strach,
ti. Tbto delení mohlo vyhovovat .v několika srpnových dnech, ale'«daleka ne že mlčíte právě proto, že už nemáte
dnes.
-. \
strach, že vijte, že ho ani mít nemu.'emyslím, že by byl podstatný Vzrůst-síte, dokud'"'budete mlčet,
oné menši(np.vé skupinky, která je-dneS
-tíojim se^-že mlčíte preto, že nemá
sice hodně slyšet i na nejvyšších iaíš- "te strach, tSň jedinýstrach, který
těch a má á bude mít rozhodující vliv. byste měli mít - strach ze svého svědomí. Nebojíte se, že se vás svědomí
na naši politiku nejméně do té' doby,
je3nóu zeptá, proč jste mlčeli, když
dokud tu budeme mít ony „dočasné hosbylo
vašeho hlasu nejvíce, zapotřebí?
ty" a hrozbu nové důkladnější pomoci,
Anebo
je to právě svědomí, které
nad h?vavou. To ala neňí nic tragickévám
schází?
ho. Každá dobrá'myšlenka -má odpůrce,
buá proto, že nejsou schopni ji pochopit, ne-bo proto, že' pro ně znameRyba
ná. konec vládcovské idylky.
Ľaleko hroznější s 6 mi z 'Cio, to, jak
rychle se vrátila ke své lhostejnosti
a malicherným osobním problémům většina těch, kteří tvořili v srpnu onu oh- *
revskou jednotu povznešenou nad tupý
i.. Nejsmutnější je chaos, který
teror. Je to ze strachu?
je vyvoláván, a který existuje mezi
A musím znovu připomenout ten srpen.
mládeží a především mezi studentDokud jsme se nebáli - vítězili jsme.
skou mládeží. Ta propadajíc chaosu
i-.-^bo .jsme alespoň nebydli £oraženi. Kaztrácí jasné perspektivy své vlastni
se úplná rrohra začala dnem, kdy jsme
budoucnosti.
přijali myšlenku pro nás tehdy nejdražNaša mládež, naši studenti měli by
ších t-olátlků - „musíme ustoupit, abyÍiajít v sobě sílu - pc5 vzoru naší
chom se zachránili". Tehdy jsme se zamládeže minulých deb - a vzepřít se
čali bát. í.ikdo vlastně neví čv,ho. isy.proti chaosu, který jc- mezi nimi a
l'i jsme j-ostupně zatlačeni co situace,
•zejména v jejich hlavách vyvoláván,
kdy jsme měli uznávat nové a nové ústup- • odmítnout ho a postavit se s rozhodky jako nezbytné pro naši další existen- ností zdravého ¡uládí za věc socialis
ci. Prot.o ve chvíli, kdy jsm^ začali chá- mu, jak ji vidí Komunistická strana
pat nesmyslnost strachu a odmítáme se dál československa.
•bát, bylo nutno postavit před nár*d novou alternativu hrozby, ť, tak jsme strašeni „nedozírnými následky".
ťroi'. iViilcslav iVlatoušek
Chťčl jsem se jen zeptat:
Jxde jste vy všichni vlastenci, vy,
Olomouc
kteří jste v srpnu byli ochotni obětovat
vše pro „vítězství' ¿.ravdy"?
Máfíi si snad myslet, že jste ochotni
s oát za pravdou jen' když je to ¿.opulár-
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ně sešel aktiv českých novi.-' :
náru. V tutéž dobu též začala stávka vysokoškoláků. 'Také
po prosincovém plénu jsce se
setkali s další připravovanou
akcí. ůyla to kampaň okolo
Smrkovského. 15. ledna 1969
se v Praze ve sjezdovém paláci
uskutečnil mítink mládeže, který
svým průběhem nikterak nepřispěl
ke konsolidaci našeho veřejného
života. A v předvečer zasedání
lednového pléna UV
si sg.há
pražský Vysokoškolák Jan Palach
na svůj život* Jde zde o náhody?
Jde zd^? o živelnost a spontánnost?,
Ne! Tyto akce jetu režírovány. A
jl;cým ¿stu režírovány, se můžeme dojíst z dopisu jedné z jejich obětí
- pražské stredoškoláčky, který
byl uveřejněn v denním tisku".

KDE NEPRACUJE KOnuNlS
TxaM P P A C U U E

TŘiDNl'NEPŘ

Výňatky ze zprávy'o 5-traniďkém aktivu
v

V

skodováků v plzeňském Lvazáčku.
— a
^rHlavním bodem programu tfhoto.shromážáění se stal rei'erát. tajecni'Ka ;UV KĽG...
Aloise Indry a jeho "odpovědi na položené otázky.
Liimo jiné s. A. Indra prohlásil:
„Hlavní příčinu současného napětí nevidím pouze v srpnových událostech.
Antisovětské nálady existovaly u nás
j.iž před srpnem. Ptám se r- proč v noci že 7. na 8. kyětna 13GB byly strhávány sivětské vlajky, proč jsme v
květnu museli číst v ča3Ípi6e Plamen
protisovětský článek „Za'vlast"?
„Reakce na květnové plénum UV IícČ byl
článek „2000 slo'.'Vckterý sa snažil
obrátit naší pozornost zcela nesprávným směrem „k levémď íebezpečí. Je zajímavé, že po listopadovém plénu UVv '
KSČ.
ktere skončilo 17. 11. v 16,oo
hod. odpoledne, následovala hned druhý den opět reakce extrémních sil.
Hned ráno 38. 11. se v pražské Lucer-

„Na vysokých školách vznikaly v
době .prázdnin ostré rezoluce,
mající ultimatívni charakter. •
Kdo se to snagí mluvit za vyso~Z X koěkoláky, když téměř všichni
J,0. byli ve svých domovech a rezoluče
mluvící za ne si mohli přečíst
pouze z novin, nebo slyšet v rozhlase a televizi. To jsou oni,
organizátoři těchto akcí, to jsou
oni, tzv. .bojovníci proti kabinetní. politice".
'

,.Méme se nečinné dívat např. na
Václavské náměstí, kde od 25« do
26."ledna 1969 pochodovaly davy'
provokujících živlů, hrubě urá. zející soudruhy bvobodu a Dubčeka, veřejnou bezpečnost a naše spojenectví se -Vjfvětským svazem? Máme čekat až za nás opět zasáhne
někdo jiný?fciámedostatek mocenských prostředku, jak se s těmito
lidmi vypořádat? Nesmíme mít strach
těchto prostředků použít". " A>(uhlafené výkřiky v sále, bóuřlivý
poilesk./
.
• ,
„Co s j^imi /bkutina, Tlninger»,
. U';jkóv.ský, Lederer, M n t e r , |Volnj, Hochman atd./ a jim podobnými,
, kteří se .nechtějí sjednotit pro
náš. další postup"? Zákied je v tom,
¿by nebyla poražena strana, aby
nebyl poražen komunismus. Poraženi
musí být ti, kdož stojí proti této
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naší cestě1', /skandovaný potlesk./
Odpovědi na otázky;
0.: Jak to bylo s vytvoifeňím..dělní cko-r.oimcké vlády v srpnu, jaký byl -1vuj. podíl?
1.: Přesít ože to již svoboda, Dubček, Cernílc a 'etrougal několikrát
vysvětlovali, nic z toho se nepublikovalo. ťoté, co 21. srpna zůstala jen část tajemníků UV
v Praze, zúčastnili jsme se v hotelu Praha zasedání. Přijali jsme
stanovisko, že so nemá konat sjezd
' strany. Odtoletíne jsme-" jeli na sovětské velvyslanectví pro informác
ce. Potom jsme šli k presidentu
svobodovi s návrhem, aby se vláda
a část představitelů strany spojili
a utvořili dělnisko-rt)lnickou vládu. Podle ústavy nUL na to president
právo. Ten se však rozhodl jinak?
Odjel spolu s delegací do Moskvy.
Další průběh událostí znáte. Neustále slyším útoky proti mně, Bila kovi, Pilierov i, Barbířk ovi* ale
před kým se máme hájit? cekáme na
to, až se nám omluví. Zasloužíme si
to z morálního hlediska, zaslouží si
to naše rodiny, naši přátelé.
V

V

iíoČ

• - i- •
"T ř i-

v č ž-in k y

_3 o v-ě t s k é-

p r' o *

r o d i n y.

0. : Byla strana sama schopna odstranit
extrémy? Nebo byl nutný vstup vojsk?
1.: Jsem zavázán stranickou disciplinou
musím se držet hodnocení, které jsme vy
dali v noci 21. srpna.
0.: Opírají se vaše tvrzení o fakta
zjištěna takovým zařízením, jaké například objevil Ž. Havel ve svém bytě?
í.: K těm zařízením - na•západě se též
používají s tím rozdílem, že je mají
daleko kvalitnější. i^y.slíte-si. že se
nekoordinovaně a neřízené vyvěšují na
Václavsl. ém náměstí štvavé letáky? Je
snad náhodou, že•si Kovanda /K. Kovanda, absolvent naší školy a jeden
z radikálů v oVb - pozn. red./ veze
z Holandska v kufru protistátní tiskoviny? Pan president prohlásil:
,,Všechny tyto akce jsou řízeny ze
západu".
Aktiv se konal 31, ledns 1969.
Upozorňujeme čtenáře, že všechny formulace uvádíme bez záruky'a jsou zahrnuty do lil. stupně utajeni.

SM

//

i t ráž lidu
< . VČ i roji í olomoucká i
21. února 1SG9 se konala v Praze tisprinesie zprávu o ton., že v..li—
ková konference o dodatkových -ddh'odá:,h
tele cví',sově ts:„ ch vftjôfc požádak základní smlcuv»" o dočasném pobytu
lo ...cstsKý n.'rodní výbor.v Olosovětských vojsk na našém území.' Mísmouci a Okresní národní výbor c .
topředseda vlády 'Fr. Hamouz na otázku
přidělení parcely na stavbu tří
o výs-tavbě bytů ¿.re sověte'.é důstojníky
dvanác.-tipodlažních panelových
no našem území sděl:1, že čs. strafia
věšáků s. třemi, sty byty určených
odmítla -o tom jednat a není .t.o. také
pro rodiny sovětských vojáků.,
součástí "žádné dohody. TeS- tedy je otáz
stavět budou vlastními silami a
kou, kterou dohodu na OKV v Olomouci
z vlastního materiálu, vzhledomysleli, zdali tu námi"¿odepsanou, nevě se" mají přizpůsobit našim urbo tu sovětskou, různě zdeformovanou
•rbanistickým požadavkům. Podle
* , i jak u nich bývá normálním zvykem.
sděleni předsedy- i)i*?J-v Olomouci
bv.ViACl®. hleda#L--":pří slušné orgáHedakce
ny města vhodné-stavební místo.
„Požadavek sovětských vojsk je v
souladu se,smlouvou o dočasném
pobytu sovětských vojsk na našem
území"., dodal k tomu předseda ONV.
/MÍ. fronta ze dne 5» 2. 1969/
M20/69
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normalisoval: František Teichmann

Ve dnech 3 l e d n a 1969 se v Budapešv
ti sešli delegáti 9-evropské konference
nárédních studentských svazů.Byla by to
Celkem klidná^ protiimpeťialiWticky zaměřená konference^ nebýt nečekaného diskusního příspěvku :našich kolegů z SVS :
Jana Kavana a Ondřejetíurkackéhoa nečekaných požadavků některých delegací.
Od počátku bylo zřejmé, že organisátoři
konference /tedy Madaři/ a s nimi delegace Polska, NDR, SSSR a Bulharska se
chtějí vyhnout diskusi o problému kolem
okupace ČSSR .Jugoslávie naproti tomu žádala zařazení Československa jako samostatného bodu konference.Delegáti pěti
soc. států se měli zřejmě řídit přesnými
instrukcemi svých stran a vlád, jinak by
totiž formulovali své příspěvky tak, aby
se za ně nemuseli stydět.Nakonec byla
stanovena dvě témata: 1.problémy evropské
bezpečnosti; 2.otázky zahraničních studentů .Prvnímu • tématu byla věnována převážná část konference.Chtě nechtě, dostala se otázka Československa mezi zásadní příspěvky konference.Delegace pěti soc,
států narychlo hledaly argumenty pro činy
svých vlád.Jejich argumentace byla však
ták špatná, jako argumentace jejich vlád.
Proto snad hledaly marně pochopení u ostatních .Jak asi tato diskuse vypadala, po-

Nárédy
* •
ČSSR mají právo samy si rozhodnout
o svém osudu.
NDR: t-schvaluje čin pěti zemí v
srpnu a vidí ho jako nutnost
zachování míru v Evropě.
Zástupce Jugeslávie: - v plné šíři
•dsoudil agresi v ČSSR.Při této příležitosti poukázal i na další
agresivní prvky v politice SSSR.
V podobném tonu pokračovala diskuse
až do projevu našeho delegáta.S jeho
první částí, která se zabývala problematikou srpna68, vás seznámíme
v následujícím úryvku z projevu.
Druhá polovina projevu rozebírá
jednotlivé koncepce na upevnění
bezpečnosti evropských národů.S
touto částí vás seznámím v příštím
čísle Impulsu.Nyní tedy úryvek z
projevu, který přednesl Jan Kavan
anglicky.Pro vás je to samozřejmě
přeloženo:
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsme velmi rádi, že se nám dostává
možnosti zúčastnit se konference,
která je jednou z mála možností pro
studenty evropských zemí vyměnit si
vzájemně své názory na aktuální otázlte .¿...i
sami:
...
ky světového dění.Jsme toho názoru,
~\V
Polák'/
.imperialismus potlačuje jakouže problémy míru a bezpečnosti nemokoliv možnost samotné existence.
hou být přehlíženy ve studentském
Socialistické země ukázaly ják se má roz- hnutí, protože je považujeme za příhodně chovat proti piklům imperialismu.
pravu ke skutečnému životu a prpto
V poslední době existují politické diver- nám musí záležet na tom? jak svět,
se do soc. zemí, ...NATO - policajt reak- ve kterém žijeme a budeme žít,bude
čních sil světa...
vypadat.V tomto smyslu je podle naAngličan: ...nemůžeme tady plácat tak, já-; šeho názoru politická angažovanost
studentů a tudíž i studentského hnuko plácal Polák...nemůžeme nikam
dojít, když budeme jinde hledat jen špatné, tí, jedním z nejdůležitějších předa nepodíváme se na vlastní chyby...agrese ; pokladů pro uvědomnění si úlohy ve
společnosti a k sjednocení všech prov Čéskoslovensku je krokem vzad,protože
gresivních sil v boji za lepší svět.
ztíží rozhovor mezi západními zeměmi a
Byl to právě vývoj v Československu
socialistickými...
j
v právě uplynulém roce, který způBelgičan: ...hlavní rys socialistických
zemí: ideologie se drží byrokracií, sobil, že českoslovenští studenti si
a proto nejsou narxistické.Výsledkem je po počali být vědomi svého místa ve společnosti, že mír, pravda a svoboda
litická a ekonomická stagnace.Reformy v
ČSSR neměly funkci změnit -systém sám, ale a pokrok musí být z.i«vu*a znovu vybojovávány .Protože si uvědomujeme
metody.
právě
tyto skutečnosti a události v
Švéd: ...odsuzujeme agresi ve Vietnamu.
Československu
v uplynulém roce,
Druhým příkladem agrese je okupace
OSSR.
1114/69
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čelccmá B
které"se nás přímo dotýkají^ považujeme za nutné zamýšlet se nad naší
situací i z hlediska evropské bezpečnosti.
Zamyslíme-li se nad životem naší
společnosti v uplynulých letech,dá
se říci, že na jedné straně lidstvo
vytváří dokumenty, které by měly vést
k mezinárodnímu míru, kvyřešení všech
sociálních problémů a na druhé strariě
jsme svědky neustálých ozbrojených
konfliktů v různých částechisvěta. '
26.6.1945 došlo k podepsání CHARTY
OSN, v níž národy vyjádřily svou
tS-uhu-i-přesvědčení 'uchránit 6ud>ucí
pokalení metly války, v níž znovu
prohlásily svou víru v základní lid. ská-přá^a,-v důstojnosti na hodnetu
osobnosti a ťbzhodly se podporovat
sřciální pokřók a fclepšdvat životní
úroveň.StejnÓU víru vyjádřily i ve
Všeobecné: deklaraci lidských práv,'
přijaté. Valným'shromážděním Spojených
národů 10.12.1948 »Praktická politika: •
vJak jaksi, pokulhává za ideály, vy- .
jádřen^.v těchto-dokumentech'; "'

taková žádost nebyla nikdy učiněna.
Vojenské xibsa-zení Československa
nelze rovněž ospravedlnit starostí
o vnejsi bezpečnost ČSSR a plněním
povinností společné obrahy zemí Varšavské smlouvy,Ani vlády 5-ti zemí
netvrdí, že v Československu v okamžiku okupace hrozilo nebezpečí vojenské agrese zvenčí, proti němuž čs.
armáda byla ostatně připravena a schopna se bránit.
Argumenty o domnělém nebezpečí
kcntraťevoluce v Československu,zdůvodňující vstup armád 5-ti' zemí, jsou
samy o sobě právně neplatné.Se vší
odpovědností prohlašujeme , že v Československu neexistovalo žádné nebezpečí
zvrátit socialistický vývtj; naopak
myšlenka socialismu s lidskou tváří
a tedy i..politika vlády-Národní fronty a KSČ; jako ' vedou'cí politické síly^
která byla vyjádřena ve známém akčním
programu KSČ, získala•obrevskou podporu lidu a.vyburcovala celý náš náród k novému nadšení k budování socialismu nového a demokratického.Vláda
. V noci z 20. na 21-' srpna 1 9 ^
ČSSR byla- až do poslední chvíle před
obsadila vojska'.'5-ti"zemí Varšavské
vstupem vojsk 5^ti zemí plně pánem
smlrtúvy Československo .Tento akt
situace v haší vlasti, kde vládlo
použití síly nelze -ničím ospravedl-1
sociálistické-. zřízení.
nit.Neudal se t-itiž na výzvu ani na
Poíporu, kterou riaši občané dali
prosbu .československé vlády, ani na
své vládě i její politice^ lze doložit
žádost jiného ústavního orgánu repub- nejen.VŠelidovou aktivitou ns Jaře a
liky .Prohlášení národního shromáždění V-.létě loríského roku,'-'jednotou " ve
ČSSR ze dne 21.8. označuje vstup ardneph 21. - 28,srpna 196B, ale i ^stamád pěti zemí na československé území tistikou a průzkumem provedeným Ústavem
za pormšení mezinárodního práva, usta- pro verejne míněni ČSAV koncem září.
novení Varšavské smlouvy j zásad rovkdy 96% dotázaných občanů vyjádřilo
noprávných vztahů mezi národy a pro-." důvěru vládě O.Cerníka, 85/°' NS v' čele
hlasuje před.tváří světové věřejnošti, s J.tímrkovským, 84,9% Komunistické straže žádný ústavní orgán ČSSR nebyl zmo- ně v čele.-; s-: A .Dobčekem a 94,6/° podpocněn: <k jedňáhí a ani riecal k němu sou- rovalo stále akční program KSC.Tato
hlas,, ani nepozval ekupnční jednotky_ čísla jsou na naše poměry velmi vysoké
5 států Varšavské smlouvy; považuje, .'a.-nemají co dělat-s tzv. 99% "jednotou"
tento akt za odporující zásadám'spo-,~ před lednem.
\ : •
jeneckých smluv ä těmito zBměmí' a
Bwj za mír a mírové'"soužití "' států
požaduje okamžité stažení vójsk a
s rozdílnými sociálními scústavami,'
obnovení suverenity československá
boj proti agresi,' z& odstranění války
a normalisaci mezinárodních'vztahů.
ze • živpta společnosti-, za všeobecné
Pokud se v některých prohlášeních vlád
a úplné odzbrojení, boj prt-ti koloniaa stran 5-ti zemí hovořilo o žádosti
li.smu a neokolonialismu, za svobodu á
některých ústavních-'či politických
nezávislost národů - to jsr.u základní
činitelů o takový^ ž ášah, nebylo uvede/
V
.
problémy současnosti.Řešení těchto probno ani jediné-jméno. Áláme za to, že
lémů není možné'bez zachování nerem
1112/69
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neninárodního práva iV zájmu zabezpečen
Projev Kavana byl překvapenímní míru se státy -'tousí.nevyhnutelně při* • pro 'všechny přítomné /ba i nepřítom-drzovat společná vypracovaných a pro-,vše-- né/.Odrazilo se to samozřejmě zpětně
chny závazných mezinárodních nôrem-práva. v-další .diskusi:
-.;,.-.
, .
Otázka respektování těchto, norem je dnes..
.— v
c ';ázkôu o 6'sudefch míru /říká Kurs meziSovět.í .¿¿byl jsem. udiven referátem
národního práva:, vydaný-Akademií věd SSSR/.
. -. československé delegace .Nás za-.
L
Sověts"ká' věda--vypracovala a určuje
razilo to, co zde řekli, ty je . v- deset základních principů'současného me-.:. úplnémrprotikladu-s oficiálními proe
-inárodního práva .*-Ila ,první .místo staví - j hlášeními vlády .Uznáváme, že studenprCsSip mírové-koexistence, dále" princip
téké-rôrganisace nemusí;mít oficiální
respektování státní svrchovanostisu- - stanovisky,.ale'když věřím ideologii,
verepity, princip "rovnoprávnosti .státu,
musíin s ní také žít.» i
neútočení ,• mírového řešéní mezinárodních
Jugoslávec: ...je velni,-těžké pomocí
sporů, nezasahování do vnitřníeh-těležimarxismu.dokázat agresi, , já
tostí států, sebéUrčení národů, resgekto- jsem tam. nic,, podobného nenašel...
ání "lidských práv, zachování mezinárod-ír rozdíly-n©zi ideologií a praxí, kteních závazků a princip- odzbrojení.Pod,
rá-používá zbraně, existují právě v
státní suverenitou rozumí-.:vlastní svrcho- SSSR.-».
-is
vano st států fla svém-': území. a nezávislost . •
-•-.•-v mezinárodních vztazích:.M^c,rkterá zá~Nésaohu souhlasit s tím, že ofi- ,
visí f ha jiné' mócij» nemůže být-i svrchovaná. ciálrií stanovisko vlády je v protiRespektování státní'svrchovanosti před--- kladu- s projevem Jana -Kavana.To. je.
p. kládá'uznátií respekt o v ání vnitřního^
bohudíky, lež'.By la to rušná diskuse
zřízení států, j'ehc územní. svrchovanosti a já se. k ní vrátím ještě, příště,
e. nedotknutelňôstr ä práva -na- řízení
« - Nyráf, jak. to vůbec dopadlo?Výsledak
vnitřníéh záležitostí bez zasahovaní•
byl celkem pochopitelný: nebylo přizvencí.
-"•'..•
f
....
jato žádné společné komuniké a přisej tejná učebnice .říká,-že nedotknut el~ tí 10 .-evropská; konference se již konost státní «10 území, .jako všeobecně -závaz- na t nebude-* Kpne.čno u ránu konfere.no}.
ná forma současného, me zinárodního. práy-a . dal-ha: závěrečné recepci . maďarský
znamená, že jakékoliv násilné, opatření,
zástupce., když mluvil ,©• extremisticsměřující proti,území státu nebo jeho
kých.silách, které se snažily rozbít
zřízení jsou protiprávní.Právní' normy
konferenci«£o tomto Jugoslávie a ně-šak samy o-sobě nejsou-zárukou míru- a.
kolik', západních delegací, opustila,
bezpečnosti.Nedávné události. v-naší vlas- re-cepci..Belgičan nazval projev iifedara
ti -jsou t oho - jasným příkladem .Klademe- si- za provokaci a že otázkou Čúófl se
tedy otázku, co'> by mělo být skutečnou
hodlala-.za-býva t většina delegací a
sáruko^ijistoty e. bezpečnosti jednotli—
většina také svůj názor vyjádřila,
vých ¿emí a • tedy také míru-a. bezpečnosti
-Menší incident se stal našim před
v~Evropě a ve světě ^dpóvěí na-tuto o.táz- odletem, kdy s nimi ještě diskutoval
ku jistě není: lehká. Je nutno. brát. v úva- člen maďarského svazu studentů .Řekl,
hu rozpory dněšníhc- světa ž hlediska
že« vystoupení našich na konferenci
existence dvou." společenských soustav.
bude cit z a následek zhoršení vztahů
r
~ • .
mezi. na šiř republikou a ostatními soc.
Projev našeho delegáta byl přijat
zeaěmi.Dále řekl, že není pro- příště .
"bouřlivým potleskem-1 já mu. za ně j .děkuj i. možné, aby-tlumočili jiné názory,
Přečetl--¿jsem si-» projev pana .Erbana .na,
než má naše vláda a komunis^cká strasjezdu'IKS a musím přiznat, že projev
na na mezinárodních forech.MáioB- prý „
studenta' Jana Kavana neobsahoval to., co
plnou-volnost v otázkách sociálních,
projev Erbanův* - neměl v sobě diplomatic- ale žé.'.bude dobré, když' -.v otázkách ký "soucit*'•'s našimi sousedy, /neněl mic, politickýoji «budeme respektovat vládu
co by'je omlouvalo, co by-já-E--usnadnilo
a stranu.Naši® kolegové mu- odpověděli,
dostat se z této krize, jejÍMlz původe^. -že bylir na. studentské konferenci a.-.-ne
jsou oni' -'sami ar »¿jedině oni si-musí udělat na vládní či. stranické, konferenci, . ž^.
pořádek na. vlastním písečku.
tlumočili to, co si myslí většina stulil 9/69
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kritizován.No, a výsledkem bylrf, že po
návratu delegace vedení IKS opět začalo
uvažovat o možnésti nepustit zahraniční
delegace v Boloni ke slovu.Tento návrh se
neprosadil a zůstalo při tom, že zahraniční delegári pronesli pozdravy, všichni
v jeden deh.Tím se mělo zmenšit nebezpečí
?e by se případně jednání pléna polemicky
"svezlo" ha diskusi o Československu na
úkor všedh ostatních otázek.
A teŽ něco o sjezdu samotném.Úvodní
referát přednesl Luigi) Longo.Longo znovu
potvrdil nfesouhlas IKS s intervencí Varšavské smlouvy v CSSR, a požadoval "rePříspěVek-k ď'óŕozumnění ffezi nárJdy? spektováni autonomie a svrchovanosti
každé komunistické strany a každého
Předsednictvo svazu vysokoškol^
socialistického státu".Longova slova se
ských studentů Čech a Mdravy v
setkala s nadšenou odezvou v sále.
souladu s cítěními českomoravských
Římský zpravodaj AP k úvodnímu refestudentů rožhodlo /na zasedání
rátu píše: Longova chvála Českosloven4.a 5.ledna 1969/ přerušit oficiského programu, liberalizace a jeho
ální kontakty s VLKSti /Komsomol/
odsouzení invaze sovětského bloku,jež
až do odvolání.
měla tento program zastavit, vyvolala
bouřlivý potlesk většiny z 5 000 účasZ glosy "Cíl Vaší moskevské mise?"
tníků sjezdu, včetně delegace z Prahy,.
uveřejněné v Době č.4 cituje TriTříčlenná sovětská áelegace z Moskvy
buna .
a dalších zemí východního bloku zachovaly ledový klid.E.Magri z téže agentury dodává: Když L.LÍngo dospel k té
části svého projevu, v níž kritizoval
Mjskvu za invazi do československa, BoBOLOŇA,NA CEKfiME
ris Ponomarjov se zvedly av;ppustil halu.
"Právě tento'"okamžik potřeboval k odchoČekalo se netrpělivě na sjezd IKS.
du do umývárny", řekl trpce mluvčí IKS.
Proběhl v první půlce února.Nyní již
Ponomarjov zůstal venku tak dlouho,
lze prohlásit: čekání přineslo své
dokud Longo neukončil své odsouzení
růže.Samozřejmě nám.Sovětský svaz,
sovětského přepadení Československa.
ač se předem snažil omezit diskusi
Jeho odchod vyvolal mezi delegáty sjezdu
na téma, které on sám započal, o
rozhořčení.
okupaci naší země a o problémech s
Snad proto, že sovětský delegát nebyl
ní spojených, se kupodivu výrazně
přítomen
této části projevu Longa, neneprosadil.Naopak, byl za svou por
byla
tato
část ani publikována v moslitiku vůči ČSSR ostře kritizován
kevské
Pravdě.
anebo aspoň nepřímo fbviněn ve většině projevů zahraničních hostů sjez- . Na sjezdu, jak vidno,.zastupoval sov.
vedený B.Ponomarjov, který měl být jadu, vesměs zástupců komunistických
kousi zárukou pŕípsá^c^'tvrdých" odpostran z celého světa.
vědí,
jestliže by se na sjezdu ozvala
Těsně před sjezdem navštívili
kritika
sovětské politiky.Na jakou
italští komunisté v čele s Berlin"natvrdlou"
odpověá se vedoucí sov. deguerem Moskvu a setrvali tam v přál^gaoe
zmohl;
viz' jeho odchod na umývártelské konsultaci, o které zpravodaj
nu
£>ři
Longově
pro jevu.I on měl pozdravný
ČTK ¿-¡.Veselý napsal: Podle, spolehliproslov,
který
se mimochodem netrpělivě
vých zpráv požadovali sovětští čiočekával.Ponomarjov
k úžasu všech^ng^M^
nitelé od delegace IKS ujištění, že
jiné;
prohlásil
:"KSSS
vždy hlásala zasaau
postup Sovětského svazu vůči Českorespektování
svrchovanosti
všech zemí,
slovensku. nebude v Boloni výslovně
.Sekli mu tež^ze
v případě, že""oj>i chtějí rozhodovat
o t*m,- co smíme ä co nesmíme, žé by
byl» lépe, aby vedení našeho svazu
přímo přešlo do Budapešti, nebo
jiné soc. metropole a tím odpadlo
zdání zdánlivé suverenity.Posléze •
diskuse skončila, nebot MaSar byl ,
F&áar a naši přece nebudou podporovat hloupost.
^
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nevměšování do jejich vnitřních záleži-r rakl, že Československá od invaze potostí. V soulada s těmito zásadami hoz- sílilo svou Svlbodu a nezávislost.
viji také státhí styky s Itálií."
tío sjezd IKB pfctvrdil? Především to,
že Sověti na květnové moskevské konNaši delegaci vedl Evžen Eřban. Deh
ferenci nebudou mít jednodušší pfczici,
před vystoupením vedoucího naší dělá*
než. třeba, předpokládá jí v Lze t« jisté
gaca se v Boloni rozšířily poVěsti",!:
• máry usměrňovat politiku soci zemí,
že prftjev Erbana byl předběžně ceniú-* -vale je. takřka nemožně v nynější tobě ...
rován sovětskdu delegací» Dokonce se •-_
usměrnit podle SAvětm politiku komu- říkalo, že byl 4x přepsán. Te však byl
nistických stran fcápadních zemí.
asi jen ultrapravičácký kec, nebot by
-ftto logicky oďpbrOValo projevu Sovětrského delegáta". '•
J3.L--J íX <-J O í, V \J VJ • ^ y.' V>
Stř:

9 bu de n ldís riekol e

ticky prozíravý;a; střízlivý. Místy sice přecitlivělý; k politice našich sousedů', ale" jinak "celkem seriozní .
/
K projevil"Jána Kavana. y Budapešti se f
to však přirovnat ř.ed
Jak posuz-ovaly atmosféru ve sjezdové
hale pb projevu ňašehó delegáta některé - agentury lze posoudit z citovaného :
- _'
Americká' agentura AP: Téměř 5 000
delegátů a hostí sjezdu IKS skandovalo půldruhé minuty "Dubček, Dubček'1
v nadšené odezvě ná projev československého delegáta. Volání a bouřlivý
potlesk otřásaly sportovním palácem,
když Evžen Erban ukončil svůj" projev •
citováním'jména Alexandra Dubčeka,
prvního tajemníka KSC. Všichni deleSSSR předkládá v OSN
gáti sa dívali k místu, kde Sčdiěla es. 7....'
delegace'.'Erban'citoval ve Svém'projevu Dubčeka-, v rozporu se zprávami,
; 1 % YORK - SSSR předložil ve •
že ho Sověti přinutili vynechat jakou: středu ve zvláo'tíip výboru OS-í
koli zrmínku o I^Svním ' tajemníkovi KSČ.
pro definiei""agrc3e novy návrh.
Americká agentura UPIý' Italští ko; V j c'.io preambuli so uváajĹ, že
munisté připravili-v stoj©'mohutné
í 12^ zbavuj e národy
ovace čs» delegátů. Při projevu sovět: uhosti upíatnov. t..jojieh .nezského delegáta zůstali sedět a většieizitolné právo na ssbeurčoní '„
nou mlčeli.Několik minut delegáti
a' je "oruyénin z'&J&dníclr Hd.tleskali čs. liberálnímu vůdci Dufcčeslr'oh p r vv' a1 Cha r ty 0S1Í ...
*
0
kovi. Tato reakce byla v ostrém konPoužití áíly' -¿'ednín st^'ter/r zŕicttrastu s reakcí na projev"sovětskéhr
•ióne vffieo'oyáhi • do: •socidliiioh
delegáta Pónomařjova..Ponomarjovi zaf -.politických- a;_vlďžiJtos:tí äruháh'čf
tleskali' jen při málo příležitostech státu, "bos je nes luěrl telilo s C
- zejména, když popřel,_ža by se.- sovět.zás^dáiiii mírového bďužití".
ští komunisté sami pbvazpváli za vůdce
.raeritorrií čisti návrhu 'sé'^m*-.
všech ostatních komunistických stran
uyádí; "že' ''¿nesmějí -b ''t právne
a když požadoval" jednetu při. různých
\izp 'y;/ ' žaHňe vy sledky- ožbrbj cnázorech".
^
ŕ '" a^ŕcSey jáko 'jsou nífcínní
Britská agentura Heutér k tomu do,ši.sl.T či : dirié zvláč ťnľ v/hoďy"
dává, že sjezd mlčky poslouchal jiné
voloclné,. Olovo- 2S, 69
ho obhájce invaze - Živkova, který1'
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• Ď KU PRAZE
..ZLATE Pi,ríO ^VQBODY" Ca. TlbKU

Protože je nutno ještě dohodnout Způr-..
sob předání, chce Mezinárodní federace vy- ,
A C._ NOVIKÍnfei ;" ~
davatelů novin tlumočit vřelé pozdravy
všem mužům a ženám, kteří za těchto okolTuto cenu mezinárodní federace vy- ností bojovali a ještě stále bojují za svodavatelů /FIFiJ/ udělil čs. novi- bodu tisku.
nářům výkonný výbor federace, který v pondělí a v úterý zasedal v
Londýně -....Zäsedéryí-.se zúčastnili
zástupci ze 14 států - mezi' nimi'
i neevropských - z USA, Japonska,
Indie a Turecka,, Výkonný,výbor
jednomyslně schVálit-tuto rezoluci: '
' T > "" ~
•
SEBEVRAŽD

y

\

"V .

Rezoluce výkonného v ý b o r u " J :
i
i
•
i
i
v
. ¡¿e z inárodnife de.isc.3- -vyda va ,,Čtenáře by jistě zajímal», kolik
telů novin založila v_roce..-1^61
čestných lidí si po lednu 1968 vzalo
cenu Zlaté per^o-svo.body, aby kažživot. Je to pravda, že bylo 41 sebedoročně upozornila ^větovou veřej- vražd? Může redakce získat přesné údai „
.
nost na vynikající zásluhy v souje
vislosti se svobodou tisku a bojem
J.F. Zno'j^o
na její obranu a pbďj. cjfu.
j *í
Tento údaj.byl již zveřejněn v braV roce 1958 cjice ýýkonný výtislavské Pravdě. Použil jej poprvé mibor. mezinárodní fe'deraáe vydavate- nistr Jan Pelnář ve^svém vystoupaní na
lů novin zdůraznit zvláštní charak- listopadovém plénu UV itoC. Citujeme podter hnutí za svobodu projevu v
le protokolu z jeho diskusního příspěvku.
Československu.
„...V první polovině srťna /.../ již se
t
projevují některé prvky násilí používaNa celý o.vobodný světí zapůného antinacietickými silami, jako byly
sobily hlubokým dojmem pčhnutky,
například výzvy k násilným akcím proti
jež přiměly noviny a ^novináře v
stranickým a státním funkcionářům, jejich
ti b ku j rozhlase a~televizi, aby.
fyzické napadání, rozšiřování protikomuspolečn-" s českolsovenským lidem
nistických a protisovětských letáků a v
odmítli cenzuru, překrucování a
určitých oblastech vytváření ovzduší morálnepřesnost informací, omezování
ního teroru. Chtěl bych uvést, že v takotoku informací a myšlenek. Jb to
zápas stále odvážnější, nebet při- vémto ovzduší došlo.k různým tragédiím,
jimiž je i 41 sebevražd, spáchaných mnobývá hrozeb a nátlak se zvyšuje.
hými funkcionáři v polednovéch období.
Pro mezinárodní federaci vy/.../ V řadě organizací &-231 bylo vyvídavatelů novin je to symbol neujeno úsilí nastolit postupně otevřený boj
tuchající touhy ¿.o vobodě. skutečná svoboda myšlení a projevů je proti politice naší 3trany, který měl ve
vhodnou chvíli vyústit v přímou likvidaci
jéden z mnoha jejích rysu.
Výkonný výbor ¿¿ezinarodní fe- koaunj stu".
derace vydavatelů novin soudí, žc
Zlat® pero svobody je možno udělit
jenom československému tisku a novinářům za příkladný čin současných dějin a je přípraven jim tuto cenu odevzdat.

, fRIBU

ai
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- - "Jelikož jsem se po Lednu naučil číst noviny od
přední strany a bohužel jsem se to ještě neodnaučil,. doz ěděl jsem se, že v. neděli 26. ledna 1969
ncrmalizóväla .Vij život' na Václavském námřstí a v
-přilehlých ulicích. Veřejnost tento čin prý kvi' tovala s. povděkem, Protože mě' takové-věci zajímají,
šel j.sem. se v úterý na Václavské náměstí ¿.odívat.
Abyl to ťohled k nezaplacený, oocha sv. Václava,
nádhernř kontrastující s\poz^ďím kropenatého muzea byla pečivě Včištěna.od v-šech pravicových a
kontrarevolučriích plakátů,'..jen zbytky lepenky ukazovaly, jak zde řádily nátlakové, skupiny. Vévoda
české země přehlížel několik 'obětavých zahradníků,
kteří u jeho nohou Vytvářeli, zajímavé zahradnické ..
dílo. A v okolí neustále bdělo několik desítek
strážců veřejného pořádku, připravených okamžitě
zakročit proti jakýmkoliv imperialistickým- rejdům.
Avšak ouha. Mezi kolejemi pouliční dráhy zbylo ještě- dosti místa aby se zde shluklo asi- dvacet
kontra /a j: mizera byl mezi nimi/ a' zahájilo nekalou diskusi S; jedním z orgánů. Orgán však-bděl
a odpovídal rafinovaně, To'víte, doba je zlá, musíte, nás pochopit, nemáme to lehké". A tu mu přišla vítaná'pomoc od jeho kolegů. Obklopili nás a
zapojili se do diskuse slovy:,,Jménem zákone se rozejdete"! Okamžitě jsem postřehl, že•jejich argumenty jsou pádné, tak pádné, že jsem. byT okamžitě
ochoten se rozejít. Tu mi však zastoupila cestu
modrá uniforma .a. můj -/oslední- pohled spatřil balónek se Slzňým plynem a nehezky .yhlížející obušek.
Po krátké diskus.i až mě'hlava brněla , mi oči zvlhlý"
dojetím. Nejistě, ale přesto dost rychle jsem poodešel na blízkou zastávku tramvaje a" odtud jsem závojem slz pozorov 1"poslední fázi přátelské debaty.
Přihlížející s- tímto.bezpochyby správným zákrokem
opět stoprocentně souhlasili /jestli souhlasem rozumíme pískání, nadávky a pod./.
Přátelé, je,.tli• takto bude' vypadat ten vysněný '
socialismus s lidskou tváří, tak vás mohu,upozornit, že se máme ná co těšit.
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... Kejsem zastáncem předlednove politiky, ale ani takové, jakou se nám snaží vsugerovat jisté sdělovací prostředky. Jaký to chtějí proklamovat „socialismus s lidskou tváří"?. Znám jen socialismus na leninských zásadách a ty
snad ječtě platí, či ne?
Josef íiílek, skladník,
člen Koe od r. 194b
1122/69
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Zvláštní zpravodaj listu Sovetskaja Rossija V.Masič s odvtláním na rozhovor
s předsedou JZD v Dědině mládež© Ludovitem Turonem uvádí: Na slovensku byl*
vloni sklizeno v průměru 32,1 centu z hektaru, což je o 4 centy víc, než čiV
ní celostátní průměr CSSR.Ještě nikdy za celé dějiny československého zemědělství se tolik neurodilo, přičemž Slovensko také nikdy nepoznalo takové
obrovské sucho.Velký úspěch zemědělství Slovenska je vyvolán především tím,
že bylo nejméně zasaženo činností antisocialistickych sil.
*•
* -"••
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List Otečestven Fřoh-c dne š uveřejriil stat, v níž člen pólitbyra BKS .akademik Pavlov uvádí;
- '
"Fučík, Nejedlý a mnozí další se nedožili našich dnů, aby jasnozřivě Viděli
a logicky myslícím rozumem posoudili, že vstup bratrských .socialistických
armád do Československa zachránil vlastně mír v iivropě a zajistil tím pro
Československo další možnosti, aby pokračovalo ve svém ptřlitiakén, ekonomickém ä kulturním řczvoji.K tomu, aby se posoudilo, ¿--o je dnes očividné a
jasné) ne ni zápoxře bí být velkým, matematikem a íievelkým filosofem jako liřd
Bertrand RUssell) ani existehcionaliäAttj tj. subjektivním idealistou a věčně
kolísajíôím' politikem jako Jean Paul Sařtre.
Mimbcjiôdem, před časem zastával, loťd Bertrandflussellminěnij že na Sovětský sva£ je třeba svrhnout atomovou putou-A teá jakc typický představitel
abstraktního humanismy, abstraktnífevobodyi abstraktní demokracie nechce,
nebo nemůže póchopit) že by bylo třeba přiznatriejvyššísvětovou cenu míru
právě pěti socialistickým zemím v čele se SSSR) protože" v posledni chvíli
a úspěšné překazily imperialistickou agresi ve střední Evropě."

ze kterých jsme citovali některé myšlenky, ne&yly adresovány nám, ala redakci
nového týdeníku.TRIBUNA, který vám tímto vřéíé"ócporučujeme.
Přesto však věříme.^ že jsme tímto speciálně zaměřeným číslem přispěli k
hlubší orientaci všéch, kteří ťo s haším socialismem n^rslí opravdu vážně.
Těšíme se na Vaši další spolupráci a doufáme, že nad ^ašimi dopisy budeme moci i nadále pokračovat1'v této. zdravé diskusi.
'"•;.•
1132/69
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Zpráva ZAHRANIČNÍHO VÝBORU

SOS

K přidělení, praxe-,studéfit;| VŠZ do '
zahreujičí:musí zájemci absolvovat
jazykový pohovor na katédře neslovaniských jazyků /nutno soukromě
vyjednat/. Veškeré informace o výjezdů do zahraničí - každý čtvrtek
od-8,oo hod v kanceláři SC6 na
rektorátě.
P. Kocián

Jak jsme vás;již'v minulém čísl®
Iicpulsu předběžně"- informovali,
prob.ěhla korcem ledna v Klubu výstava fotografií kolegy 0. Šiká,
člena nezávislé fotografické skupiny FAI. Výstava byla návštěvníky přijata s nadšením,- kritikou
hodnocena kladně.
OMLOUVÁME se čtenářům, že toto čísDalší akcí tohoto druhu v Klubu
lo Impulsu je ještě cyklostylované
je kolektivní Výstava- skupiny
a
tudíž v nevábné úpravě. Podle
EARD /dříve-3?AI/ "Bylo, rnebylo"
n.ejnovějších informací však můžeme
aneb "Kdo; to 'vods'káč-e"- věnovaná"
. v brzké době očekávat obrat k lepně který p. významný!;* uďáaľes tiká roku L¿?V " šímu /tedy k rotaprintu/í Další
'1965. Jednou'-Vpředností této výčíslo bude již tedy v nové úpravě,
stavy ježe-.:dosud trvá, další
v
- širším rozsahu, v plném obsazeni
předností je "SbučaSná1-možnost zarubrik a přitom za nezměněnou cenul
koupení atraktivních a vysoce kvalitníchv-sníniků. - Urovein-' výstaVý je.
nadprůměrná> •' jě jí vyznám- daleko- '
Kolega Jan Palach.
sáhlý.,/Viz nevšední"zájem, který
Podivný pražský podzim. ./Povídání
vyvolals-v ultřalěvyciť' kruzích;/
.
r p1- 'i •.r' ' '
příštím pokolením../
r
-' ••"
v : 1 - y- . .
"LONDÝN SQNTŘA MCSKVA ./Redakční komentář k dvěma připravovaným konF O T O s out e z
ferencím./
Skupina HARD vypisuje soutěž o najBudeme-lépCbýdlét. /O- studentské
lepší fotografii ze; srpna 63.
Koleji - fantazie./
Přijímají se fotografie, formátu--' "
HODNOCENÍ "'studijní aktivity studen18 x 24 - 30 x 40. Z nejlepších
tů" YŠZ ve škol. roce 1967-68.
fotografií bude. uspořádána výstavaP&v-ídáíií o hudbě ./Nová rubrika./
Hodnotné ceny pro vítěze't !l'
PŘÍPAD SVS-/D příkladné rKZporupln
Fota. odevzdávejte na pokojích:
nosti./
'
D 3, D 22, C 104. Uzávěrka"sej^teže;
Poezie. __ —'
je 31. 3. 1969.
"'.V. no a řada dalších zajímavostí*
U_F_C Z 0 R N Č N í_l_
Katedra sociologie a historie; zemědělství a venkova upozorňuje posluchače- všech ročníků, že uspořádá
/tak .jako ve školním roce- 1967/68/
v letním- semestru kurs dějin zemědělství /týdrJs 2 hodiny/. Zájémci.
se mohou hlásit u sekretářky katedry .
/potřebné prc zajištění odpovídající
posluchárny/. Doba konání přednášek
bude stanovena dodatečně po dohodě
s posluchači. Přednáší Dr Z. Antoš,CSc.

tirage
;
•;;.-;;-.
IMP0IS - časopis studentů VŠZ. /vydavatel je; S C Š' /
adresa i Brolaj VŠZ, blok A. Praha 6 - Suc.hdoÍ'v2
, + -f
redakce: F.Teichmann , Vrkala /grafik/, j.1 "Červený /grafik/, V. Svěrák*
M. Křivohlavý, K. Moravcová, P^R-ýba, Márkus ,, Končelo^rá,. .
Plíšková, Sedláčková a ialš-í.^' .
náklad: 900 výtisků
cena: 1,50 Kčs
Vyjde 10. 3. 69 jen pro vnitřní potřebu školyI
1134/69"'

Není daleko doba, kdy Jsme všichni byli zdrceni krutým bghem událostí ve střední Evropě a čekali jsme, kdo 3e mís ve svítě zastane.
Třeba Jen sloven nemůže-li jinak. Taká Jene ee dočkali veliké morální
opory otl csíýho světa v době, kdy jsne museli zažít tu r.e jtvrdáí "realitu". T í k absurdas já í se mi zdá, jestliže náS národ, ktorý má na jedné
straní tolik trpkých zkušeností 3e svolí svých silně já ích sousedu a v
jeho."- historii převažují hlubore husemi etické a kulturní vývojové tender.ee, podporujo ns druhá střena dodávkami svých moderních zbraní boj jedné
silní;;;.:* soľ.. cu porobení národ«, o johož právu na sebourčeni nelze
mít pochybnosti.
Jen= právea rozhořčeni nad
lidskostí války ve Vietnamu, kde z
vůle dvou -locnosti hynou mnohdy i bosbr-imí lidé, Ženy a dá ti. Tía spíše
bychca :>ili být roahorěoni, hyn««-li dnes tisíce biiifcrekyeh d "ti nejen
puiuarai r> granáty, ale predov&í- hladem ••» nemocemi. í'aade o oSdSní sáailky potravín n léki" Mosin/tvodního Corvenáho křižt znamená smrt mnoha lidí,
kteří JiíS 'louhc stojí na hranici života a smrti, neleznou ji zítra třeba právE ze sbľaní česL-oslovrnské v/r.-.by. ¿'o vďo tane napadá pod dojmerj
zprávy, 2c 21, '. 6? 3iij.ro požádala Jureeko a československo, aby odmítly žádost nigerijské vlády o dodávky z.-raní, Jichž má byt použito v občanské válce.
Věříme, Že lid československa a Turecka si neposkvrní ruce válkou
genocidy", prohlásil bícferskj rozhlas, jehož vysílání bylo zachyceno
v Lagosu. Biafřané tvrdí, že Nigerijci dostávají vojenské dodávky z obou
těchto států.
Československo v dubnu li.63 oznámilo, že byl vydán zákaz prodeje vojenské výzbroje Nigérii. Dříve dodalo cvičné tryskové letouny L-29Delfín.
Rád bych věděl, zda tento zaleas prodeje zbrani dosud platí, i když podle
prohlážoni Biafry se zdá, že nikoliv. Znamená to další zásah mocenské
politiky zvenčí do našeho polednového vývoje, nebo naši oficiálni představitelé změnili od dubna minulého roku i tento svůj názor a jen nás
o tom zapoaněli informovat? Rád bych slyáel prohlášení naší vlády, že se
,buč tato zpráva nezakládá na pravdě, nebo že naše vláda /nikoliv lid
československa/ schvaluje vyhlazování kmene lbů a poskytuje proto Nigérii
vojenskou podporu. Přispělo by to jistě k dokonalejší politické orientaci
každého z nás.

P.Ryba
Asi před týdnem jsem četl v novinách takovou malou zprávičku asi tohoto znění: Nigerijské letadlo typu Iljušin bombardovalo biaferské tržiště
přeplňoné lidmi. Několik desítek lidí bylo zabito.
A druhý den v méně přístupných pramenech lze si přečíst: Sovětský svaz
vyvíjí nátlak na Československo, aby dodalo Nigérii dvanáct bombardovacích
letadel. Jde o cvičná lotsdla typu "Delfín", které mohou dopravovat pod
každým křídlem šest bomb. letadla mají být dodána během března.
de tohle snad tolik deklarované borba za mír? loni jsme, jako stát,
odmítli nadál» dodávat do ľíigerie jakékoliv zbraně a techniku. Ca udělá1 ' - to :>e zřejmě oni nedozvíme.

Jale j s

démona "trove li. •

Jak ji e tě všichni víte, konal se v minulých dnech IX.sjezd Svazu komunistů Jugoslávie, kterého se bohužel naši předetavitelé odmítli zúčastnit.To se dotklo
celé naší společnosti a především studentů.Prnžský studentský parlament se proto rozhodl uspořádat manifestaci na podporu jugoslávského lidu a IX.sjezdu 3KJ.
Ks fakulty byly rozeslány instrukce Jak,
co, kda, proč e hlavní s čím /téma a pomalu i rozměry transparentů/.
V pátek 14.března Ve 14.hod se sešlo
ssi Scat tisíc studentů na náměstí Jana
Palaeha.Odtud se spící dav vydal k Národnínu divadlu, pak přes most natijezda
?-*23 Kalou stranu k Jugoslávskému všivými 1 anoctví.Teprve zda se účastníci manifestace probudili a zazněla pr?á hesla:
ržůravisie IX.sjezd SKJ, TITO, TITO, Aí
es dozví Tito, ze Je nám to líto, Co zas
peví Vilém Nový, Přátele si vybíráme sani, Již nikdy inforabyro"a J. Čelo průvodu stanulo s zástupci studentů byli
vpuät5:ii do budovy, aby zde nředali rezoluci .Zaměstnanci velvyslanec tří však ne
nebyli přítomni, a tak byla rezoluce předána komusi minii kompetentnímu
J^ezitím venku zasáhlo několik snaživých
pořadatelů c odeslalo celý průvod na Karlův most a účastníci byli vyzváni k rvchleau rozchodu.A tak tedy celá demonstrace
skončila.
Kladná však jo, So účastníci pochooili
tuto manifestaci trochu Jinak ne2 Pražský
studentský parlament, což dokazuje jedno
z provolávaných hesel: "I/y chceme politiky
a ne lokaje".
_ _ ^
J.C.
Znění telegramu odeslaného Pražským
studentským-parlamentem dne 12.3.69
Sjezdu komunistů Jugoslávie
Praha 12.března 1969
Drazí soudruzi
přijměte prosím, nejvřelejší pozdravy Vašemu sjezdu od posluchačů fakult
vysokých škol sdružených v Pražském studen takán; parlamentě.
Solíte v těchto dnech závažné otázky socialistického rozvoje svá země i problémy, které se týkají celého mezinárodního
dělnického hnutí.Chtěli byqhom Vás proto
právě teä ujistit, že jsme s Vámi,že v nás
máte přátele, na které es můžete spolehnout.Pociťujeme hluboké rozpaky nad nepřítomností naší stranické delegace na Vašem
sjezdu.I když důvody této nepřítomnosti
oi lze lehko domyslet, odmítáme je chápat
a považovat za omluvu.Jsrao Vám hluboce zavázáni za Váš zásadový postoj k okupaci
naší země a věříme3 že s Vaší podporou můžeme počítat i nadála.
Jsme přesvědčeni, ža Váš sjezd bude
znamenat přínos pro věc socialismu, míru,
demokracie a humanity.Přejeme mu hmota
pracovní průběh a všem lidem Vaší krásné
země mnoho prostého lidského štěstí.
Pražský studentský parlament

mmim
rezoluce
My, studenti pražských fakult, jsme se
sešli dne 14.3.1969 na Náměstí Jana Palacha, abychom vyjádřili své sympatie
k národům Jugoalávie a alespoň takto
pozdravili IX.sjezd Svazu komunistů Jugoslávie a jeho 50.výročí.
Vážení Jugoslávští přátelé!
Děkujeme Vám za sympatie a výraznou
pro nás velmi důležitou podporu, kterou
jste nám poskytovali zejména po našem
Lednu, v těžkých srpnových dnech a kterou nám poskytujete dodnes.S rozhorčením a lítostí jsme Dřijali zprávu o tom
že naši představitelé nepřijali pozvání,
na VáS sjezd.Věřte, že kdyby o účasti
na Vašem sjezdu rozhodoval kdokoli z úČastníků tohoto shromáždění, pozdravili
bychom Vás přímo na Vašem sjezdu.
. Jsme nuceni přijímat různá prohlášení
která nejsou v souladu s naším přesvědčení
čením a našimi názory, nikdy so však nesmíříme s tím, aby v rámci "tvrdé reality" byly pomíjeny přátelské city naši
země k jugoslávským národům.
Chcemc se vyznat z obdivu ke Svazu komunistů Jugoslávie, který přes všechny
útoky Infonnbyra vyrtvalo a odhodlaně
hájil a uhájil svůj postoj. Ješ tě nedozněly zběsilé nadávky a nesmyslná obvinění, vznesoná nroti představitelům Jugoslávského lidu a jugoslávským komunistům
a již jsme znovu svědky tiché exkomunikace Svazu komunistů Jugoslávie.Je to
pro nás nepochopitelné tím spíš,že právě lid Jugoslávie a Svaz komunistů Jugoslávie od samého počátku podporuje naši
polednovou politiků, která, jak jsme denně ujišťováni, je základem i současné politické orientace Československa.Věříme,
že jugoslávský lid so pamatuje stejně dobře jako my na nadšení, s nímž Pražané
v srpnu uvítali Josipa-Broze Tita, a nebude tedy považovat postup vedeni KSC za
všeobecné mínění či přání našeho lidu.
Chtěli bychom ujistit národy Jugoslávie,
že pokud půjde dále cestou,kterou nastoupily, budeme se k nim obracet s obdivem
a úctou, jako ke svým najlepším přátelům
a spojencům.
Drazí Jugoslávští přátelé, veřte nám,
že ny, pražští studenti si vážíme těch,
kteří pevně stojí na svém pokrokovém stanovisku, a nemůžeme si vážit těch, kteří
nedokážou být tolerantní k jakémukoliv
jinému názoru, než vlastnímu, a dokáží
za názor vylučovat at už ze společnosti
lidí nebo ze společnosti národů.Nechceme
být vylučováni, ale nikdy se nesnížíme
k tomu, abychom vylučovali.
Jsme si vědomi toho, že pokud jsme kdy
měli skutečné a nezištné přátele, pak
Jste to byli Vy.Pevně věříme, že časy
Informbyra Jsou nenávratně za námi,To
chceme také manifestovat sv' • -hr máSdřním.
Zdravíme Jugoslávský lid.
3 Váa.i, buäte
s námi.
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Záruky osobní bezpečnosti a právní j i s t o t y československých občanů netkví dnes
pouze v pevném p o s t o j i vlády a všech vedoucích orgánů s t á t u , ale i v pevném a jednotném
postoji všech skupin obyvatelstva, v j e j i c h rozhodnosti, vzájemné s o l i d a r i t ě ,

o něž se

postoj vlády také především opírá.Vedení snahou p o s í l i t mezi všemi studenty,

profesory

a zaměstnanci vysokých škol a tím nepřímo i mezi všemi občany s t á t u - pocit bezpečí a
první

j i s t o t y , u č i n i l i a vyhlašují podepsaní s t u d e n t i , profesoři a zaměstnanci vysokých

íkol toto rozhodnutí:
"Kdyby se jediný student, profesor nebo zaměstnanec vysoké školy
v

,

.

v Českých zemích nebo na Slovensku stal

obětí persekuce, pro-

následování nebo t r e s t n í h o stíhání pro své názory, pro svůj původ, pro svou veřejnou nebo vědeckou p r á c i , považovali by to

>

všichni podepsaní za ut«k p r o t i celé československé vysokoškolské
obci e svůj nesouhlas by kolektivně p r o j e v i l i způsobem, j e ž by
/
účinně posloužil boji o opětné zjednání práva."
Disponujíce různými možnostmi, jak svůj nesouhlas v y j á d ř i t -

cd protestních meetin-

gů přes různé j i n é akce až po TOTÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKOU STÁVKU - rozhodli se podepsaní,
žo bude-1i to.nutné v y u ž i j í
sledování

těchto svých možností a v případě nespravedlivého proná-

kohokoli z podepsaných budou p r o t i tomu tím způsobem, na němž se z j e j i c h

pověření shodnou jako na v dané s i t u a c í najvhodnejším a nejúčinnějším p ř e d s t a v i t e l é
jednot! ivých f a k u l t a vysokých š k o l . Dohodnutý akt pak podepsaní uskuteční bez ohledu na všechna eventuální poškození, která í im z toho vyplynou.

Záruky normálních

pčmínek pro svou práci a osobní bezpečnost neshledávají podepsaní jen ve své takto
konkrétně vyjádřené sol i Jaří t e , nýbrž v s o l i d a r i t ě ' celonárodní a především ve své
jadnotě s d ě l n í k y .

/

Všichni podepsaní v ě ř í , že se nestane nic, co by j e k takové k o l e k t i v n í akci don u t i l o , domnívají se však, že j e přes to užitečné u z a v ř í t a v y h l á s i t tuto vzájemnou
dohodu, protože v ní s p a t ř u j í

jednu z cest, jak dnes v sobě navzájem posilovat poci-

ty j i s t o t y , tak pttřebné pro klidnou práci ke studiu, a jak č e l i t případným obavám
kohok.il i v ze svého okruhu, že vstane-l i p r o t i p ř e s i l e nespravedlivých, bude sám, opuštěný a bezmocný.
C í l a nešeho l i d u t k v í dnes v í c , než kdykol i dosud, v jeho jednotě, a jednotní
jsou l i d é n - t o l i k , nakolik jsou odhodláni bezpráví páchané na jednom p ř i j í m a t jako
cezprácí .páchané na všech.
Podepsaní studen i , profesoři a zaměstnanci vysokých škol považují za prospěšné
toto své odhodlání sí navzájem s t v r d i t svými podpisy.
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