ČASOP15 PLZEŇSKÝCH VYSOKOŠKOLÁKU
OKUPAČNÍ OSLO

TISKOVÍ ORGÁN MVC
zvláštní vydäní

Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na pokraji beznaděje,
rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lid této země následujícím způsobem.
Naše skupina se skládá s dobrovolníků, kteří jsou odhodláni pro naěi
věc se upálito
Já jsem měl túfiestvylosovat ai Jedničku,« tak jsem získal právo
napsat první dopisy a nastoupit coby první pochodeň*
NsSe požadavky jsou!
1. Okamžité zrušení cenzury.
2. Zákaz rozšiřování Zpráv*
i
Jestliže nade požadavky nebudou splněny do pěti dnů, tj. do 21.1.1969
a nevystoupí-li lid
s dostatečnou podporou (tj. časově neomrzenou stávkou)
vzplanou další pochodně.

Pochodeň číslo jedna.
P.S. Vzpomeňte na Srpen. V mezinárodní politice se uvolnil prostor
ČSSR, využijme jej.

Pifcen 19, lédha 1969

Přijmi mučeni š jeho úst
a ulož v srdci jeho slova
Kniha Jobova ktf*. XXII, ver3 22.
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Vážení kolegové!
S hlubokým pohnutím Vém oznamujeme tragickou správu,
Náš kolega Jen Pelech dnes v 15»30 semřel*

Čest jeho p3Htf?.ice!
Nikdy nezapomeneme!

Městské vysokoškolské centrum v Flr.ai
Redakce INDEXu*
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Fo -lesítkách tisíci rerolL 'í.
-sré nijak neovlivnily neš« politické « státní vedení a nepřesvčdčJ.l,. nráě vedoucí pili tiky o tom, že
jimi prosazovaný politický kurr- jě v příkré £ rozporu 89 smýšlením
občanů, přichází na politickou c.céhu k leg« J-sn Palach s činem abrotuthíin, m obětování ta vlás'úíhó života.
Věříme> Že ovym ťř*. :J.ckýÉ Sine*. aieSotŕél předevšín to, aby•každý,
kdo má uč i k slyšení, SlyNl s kôo ••• á oči k vidění, viděl, že naše
republik* směřuje k éitUacl, kdy marně hledáme zbytky praktických
vymožeností Ledn^, e kdy ěktivitu přejali politikové, jejichž názory
přestávají být přijatelné pro většinu obč^rvů ČSGBo
Uvědomujeme si r-hovu vážnost politické Mtufcc-e a prohlašujeme s
Derrotratické svobody v tomto státě jscu v nebezpečie U vědomí •
odpovědnosti, kterou ne eebe
Plzeň vzalo při politickém vystoupení
v listopadu minulého roku, apelujeme ne všechny studenty*.
* KoŽdjŕ z náš nechl se zamyslí sám faad roboUp ne-chí rs zrtnyslí
u o d tím j jakým dílem přispěl k dosažení soú-I srního stavu. Tíechl pokorně zvážíj zda skutečně udělal vše, 30 udělat mohl« zda měl v sobě dosítek statečnosti a vôle k boji se xv'ým strachem a pohodlností, zda sám
postupoval tr-k, jek očekával od ári^veh v sn il^.du ěe svým svědomím,
Až potom se ukl&e, zdali je v m^ich silách postavit proti rozhodnutí
našich kolegů- dobrovolníků řešoni, které by je Uspokojilo. Haši
politikové si teri musí .Uvědomit že v -tomto a tác č bez tohoto lidu
nemohou vládnout."
IJčiřke vše co jo v našich ídlách, aby nebylo »«potřebí dalších
liuských' pochodníí
MVC Píseň

18 1.1969

- s. -,ri ovigka fe prAkestrti. ftkci
iiozšiřéné vedshí Vysoké %koly f t- .Iní a elektrotechnici-é v Plzni
e z-otupel organizací KSČ a ROH ŠS <ínes sešli a projednali o-.tueci,
která vznikla v souvislosti s prouesip akcí studente Filosofické fe kulty
Karlovy University v Praze Jana Falar -. 'ľ n ľ Im. ä dle doplní, který * o b ěhal i dni S í studenti, Sa rozhodli pod ' řfifrfcr;z vj?cilclnôšti současné
politické situace sáhnout ke krajním prdGtřfedkita, Evropě nezvyklým
a obětovat svůj život,éby vyjádřili svůj pratefltéK->«statUjeme,Se plně
chápeme pocity tohoto mladého člověk- ^ p-,vož-.jcme se veliké neštěstí
pro celý náä stát, že k takové akci
nás došlo, D rrtnív^!? ee, že jč
S'.:o*o každého života, který je obětován, tím spíše Života nilod'i o nadějného člověka. To vše nás znovu vyburcovax -• k ternu, bychom velni
důrazně upozornili vedení našeho státu i str"•'».y,na řadu jeví, které
jsou ob p art ě známé, ale ke kterým není Záujín-Ho stanovisko« Ztrácí sé
tak perspektiva a to ve svých důsledcích vede p.- von é a především mladé
lidi k činům, jejichž Výsledkem je hrozná skutečnost, ke které došlo
ve čtvrtek 16o ledna v Praže.»
Výchozí názory studenta Jana Polacha, tlumočené v jím zanechaném
•lopiae, jsou v souladu s názory naprosté rěti-.n? pracujících u náa.
Ti se obracejí v nesčetných rezolucích na na;.' •£ 3 trení oké i Státní
orgány, aniž by našim vedoucím představitelům .itálo za t« na nš reagovat.
V posledních dnech byla naše veřejnost do jisté míry tzv* uklidněna
prohlášením našich vedoucích představitelů k vnitropolitické situaci.
Nesnomsná to však zřejmě, že od svých názorů e požadavků ustupuje»
Jfeme zřejmě všichni do všech důsledku Schopni pochopit onu tsv. těžkou)
realitu, ale domníváme se, že by měla být již coneěně t.; ' ¿e určena
a vymezena» Naše veřejnost nemůže přijímat bez výhrad jako součást této
reality to, aby někteří naši představitelé měli právo bězpříkladně hrubě
napadat celé sociální vrstvy naších národů, e t« ještě jménem strany apodo
aniž by příslušné orgány zaujímaly k jejích neuváženým vystoupením jekákoli stanoviska. Obáváme se, že nedojde-li velmi, rychle k podstatnému
obratu v této praxi, pak onu období, tzv. uklidněni, budou i nadále jen
mezidobím mezi podobnými zoufalými snahami proteěrmmte
Pokládáme za svou povinnost upozornit, že akci. Jana Palach* nelze
v žádném případě podcenit, protože pří necitlivém přístupu může přerůst
v napodobování hodný příklad k sebeobětování i k e ^rituálním dalším násilným protestům. Je nutné, aby ei všichni naši vedoucí představitelé stran?
a státu uvědomili svaji odpovědnost nejen před naSiml národy, ale i před
svým svědomím.
Za organizaci KSČí
Dr. Svatek
"

Za organizaci ROH i
ing, Bureš

Ze vedení VŠSEí
P rof. Kubík

Text telegmmu zaslaného prof.dr«ing. Vilibsldu Bezííčkovi DrSc,
ministru Školství,
vedením pedagogické fakulty v Písni.
Informace o tragickém činu etudents Jana Palacha, k níž došlo
16* ledna tohoto roku v Prazefnáa hluboce vzrušila. Vždy jfice plné
podporovali a podporujeme oprávněné politické požedavky studentů,
stanovené v deseti bodech SVS. Při jejich Uplatňování a volbft formy
postupu docházelo až dosud mezi vedením školy5 společenskými organizacemi ä studenty k uvážlivé spolupráci» Jsme však zajedno se stanoviskem SVSř "že v tomto případě nejde o vhodný spôsob prosazování politických požadavků. Nabádáme studenty, aby postupovali při reagování
na životně důležitá politické otázky uvážlivě a velmi odpovědně, aby
nedošlo k dalším podobným akcím.
Žádáme Vás soudruhu ministře, abyste ns příslušných vrcholných
©rgánech působil svým vlivem tak, aby byly urychleně odstraňovány nedostatky našeho politického života, které by mohly být příčinou tak
tragických politických protestů.
Vedení pedagogické fakulty:
doc. V. Laštovka, GSc
proděkan
M. Volín, CSc
předseda ZV KSČ

doc. J. Štěpánek
proděkan"
JUDr. K. Hájek
tajemík PF

doco PhBr. J. Vacek,CSc
děkan
ing. M. Běločh
předseda ZV ROH

V Plzni, 17.1.1969.
Text byl dodán i Pravdě a Čs. rozhlasu v Plzni«

Jsme zarmouceni skutečností, že vedení lékařské fakulty ani na
požádání zástupců ARMu (žádost byla tlumočena prof. Knoblochovi)
nezaujalo k tragickému činu Jana Falacha žádné stanovisko* Pokládám©
t® aa projev apolitičnoeti a opatrnictví. Domníváme se, že Čin
Jana Palacha se dotýká nás všech, jak studentů9 tak i učitelů a akademických funkcionářů.

( !} :ľ)olQ^ick,Y sled události Kolem protestnih» člnu kól >?/gy Jimw Pnlnehá.
16.1.1969, 15 hod. t
Ke»legs Jan Palach, student FF v Fráze ee
polil hořlavinou a zapálil. Způsobil ďi popálenii\y III. stupně. Blíže nSi»
byl nalezen dopis, v němž tento čin rnot vuje*
16.1. večer se sešli zástupci předsednictva SVS a pražského studentského parlamentu na Ministerstvu školst/í s prof. Bézdíčkem, s. Rázlem,
S', Vokróuhli ckým, Bosákem a prbf. Stříbrný® s FF a projednali své názory
na čin« Po této schůzce bylo vydáno stenoviafc® předsednictva SVS. V" ít*ci
* 16o na 17« lečno se sešlo MVC v Plzni a připojilo se ke stanovisku před*
*ednictva SVS«
17.1. v dopoledních hodináh se sešlo vedení VŠSE v Plzni, a zaujal1©
> tragické události své stanovisko. V téže dob5 zaujalo stanovisko také
veOtóní Pedagogické fakulty. Vedení LF v Plzni stanovisko nezaujelo!
Šbu^asně probíhala na Ministerstvu -Školství schůzka prof. Bezdíčka s rektory pražských vysokých škol, z níž prof. Besdíček vydal své stanovisko«
Týž den se případem zabývala česká vláda. Stanovisko zaujalo i plenární
»f.-sedání ÚV KSČ. Všechny pražské fakulty vydaly své rezoluce. Večer vydalo
předsednictvo SVS další prohlášení, ve kterém kritizuje vládu, že se
? jejím stanovisku vůbeo nehovoří o splnění požadavků našeho kolegy.
Nt- MVC v Flzni byla zřízena služba, která byla v telefonním spojení 8 Prahou a takto získaná informace vydávala ve form* cyklostylovaných letáků.
18.1. vydalo své prohlášení MVC v Plzni® V tentýž den jednalo opět
předsednictvo SVS s českou vládou. Konstatovalo š politováním, že jeho
stanovisko nebylo publikováno. Požádalo fakulty, oby zůstaly 20.1. v pohotovosti.
19^1. 1969
V 15.30 kolega Jan Palach semřel. Tentýž den ve večerních televizních novinách přednesl projev předseda SVS M. Dyssáček.
MVC v Plzni se znovu sešlo rozšířeno o členy presidií ARSu, ARMu a STARn,
aby se dohodlo e akcích pořádaných 20.1.1969.

Fosn. red. Toto číslo bylo napsáno v ranních hodinách 20,1.1969 podl«
zpráv MVC a předsednictva SVS»

