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Vážení kolegove,
představují se Vám "Informace" - čtrnáctideník fakultních studentských organizací Akademie múzických umění v Praze. Navazují tak na krátkou tradici Bulletinu Klubu posluchačů a absolventů FAMU a na materiály, vydávané Akademickými radami studentstva DAMU a HAMU,
Proč jsme založili společný tiskový orgán?
M.
ny
ly
vé

Podnětem k tomu se stalo rozhodnutí rektora AMU prof. A.
Brousila, který uvolnil finanční prostředky k výrobě tiskovizadavatelským způsobem u rozmnožovny státního filmu. Tím byvytvořeny podmínky, které jsou v současné době pro jednotlifakultní studentské organizace nedostupné.

"Informace" chtějí vytvořit dostatečný prostor jak pro
publikování materiálů všech tří studentských organizací, tak i
pro materiály Svazu vysokoškolského studentstva a pro žurnalistické a teoretické práce, zaměřené k problematice kulturní tvorby.
Redakce

c.

1.

jen pro vmírní poírebu amu

v 0 politice se často říká, že by měla být uměním možného.
Zůstaňme tedy u této charakteristiky a hledejme odpovědi na
otázku, co je pro nás tím možným.

Události minulých dnů. nás opravňují k vyslovení hned několika hypotéz.
Memento Jana Palacha a jeho silná odezva ve veřejnosti
se muže stát prologem k rozsáhle akci, zacílené ke splnění
zcela konkrétních požadavků, jejichž realizace je ovšem podmíněna akceptací požadavku základního: znovuzískání státní a
stranické suverenity.
Kostky jsou vrženy... Před politickou reprezentací stojí
několik možných alternativ její reakce na vzniklou situaci.
Pokusím se je co nejobecněji charakterizovat.
1) Politická reprezentace může, tak jak tomu bylo i v nedávné
minulosti, vyslovené požadavky negovat«
2) Může nás přesvědčovat o jejich neúnosnosti v dnešní "napjaté situaci" a vpřípadě naší neochoty akceptovat "realistickou" politiku, použije proti ideovým odpůrcům mocenských
prostředků - i to se stávalo v minulosti.
3) V případě jejího rozchodu s míněním lidu a z obav před
- 'vnitřním ^otevřeným konfliktem muže požádat o zásah vnšj- ších sil, to se v minulosti ještě nestalo.
•4.) Může naše'požadavky .akceptovat v plné šířila čelit zásahu
-vnějších sil vystoupením na. mezinárodním fóru s požadavkem
poručnického řešení vzniklé situace, tzn. řešení hrozby
svévolného zásahu vnějších sil.
5) Může stanovit pevné a pro ni "závazně, byt nikoli blízké,
, termíny pro splnění vyslovených požadavků.
Domnívám se, že ze všech uvedených alternativ je nejpřijatělnější a nejreálnější právě ta. poslední. Odpovídá také
duchu polednové politiky.
Dude-ii. však naše politická reprezentace přesvědčena o
tom, že 'její upřímnc snaha o- realizaci této alternativy ztroskotá vlivem mezinárodních faktorů, bylo by na místě, aby se
abstrahovala od pomyslného internacionalismu a zvolila alterna
tivu předposlední«
JÁN DVOŘÁK
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p u b l i c i s t a ?

"Jiří Hdchnan se vyzná v kapesních příručkách "politické
techniky-". Své vlastní postoje vydává za postoje celé "veřejnosti" a s. Husáka apriorně staví proti veřejnosti. On, Hochman, má za sebou čtrnáct miliónů lidí, kteří mluv^ jeho ústy,
zatímco G. Husák považuje prý- těchto čtrnáct milionů za prostáčky. Není už'ná čase upozornit Jiřího Hochmana,«že jeho počínání je jedním z průhledných způsobů, jimiž má být naše veřejnost manipulována, tj. vedena tam, kam chce několik lidí,
at to bude mít sebetragičtější•důsledky?"
Tribuna č.l/l?69
Položili jsme Jiřímu Hochmanovi několik otázek.
1) Kdy jste se poprvé zúčastnil tvorby televizního publi
cistického pořadu?
- Patrně až loni v. říjnu s Vladimírem Škutinou.
2) Do jaké míry jste musel svůj projev podřídit televizní specifice?
- Značně, jsem píšící novinář a televize předpokládá určitou
míru citu pro optický dojem. To bylo pro mne nové. Chce to
trochu"hrát", a.to mi po pravdě řečeno moc nesedí.
3) Byla tato proměná výrazových prostředků pro vás obtíž
ná?
- Ano, dosti obtížná. Myslím však, že je možné tomu zvyknout
a dokonce si osvojit během doby určitou rutinu.
4) V jakých televizních žánrech se mohou podle vašeho
názoru úspěšně uplatnit novináři?
- Snad ve všech, kromě opery a operety. Nejlépe však v politic
ké publicistice, v jakémsi typu politického kabaretu, který
" ,ie ostatně my m sta rým snem a- který bych chtěl pravidelně
psát (což nám naše' situace těžko někdy umožní).
5) V jakých televizních žánrech se mohou podle vašeho
názoru uplatnit lidé, školení převážně k televizní
r e a l i z a c i ?
- Na tuto otázku si netroufám odpovědět, protože toho vlastně
vím o televizi hrozně málo«
6) Jaké předpoklady by měl tedy splňovat televizní publicista?
- Měl by přijatelně'vypadat, měl by se umět kulturně vyjadřovat., měl by- mít dobrou dikci, měl by dobře znát to, o čem
mluví, a měl by si zvyknout, že ve studiu je nejchytřejším
činitelem režisér.
Na písemné otázky redakce odpovídal Jiří Hochman.

K O N T R A P U N K T ? "
Byla už skoro půlnoc, když jsem se procházel podchodem
na Václavském náměstí, kde se tvořily hloučky lidí, kteří živě diskutovali o nejaktuálnějších otázkách, souvisejících
s tragicko-heroickým činem posluchače filosofické fakulty
Jsna Palacha.
Zastavil jsem se u jedné- z živě diskutujících skupin a
byl jsem přímo šokován. Ind.ignovanos t s jakou se pracující
různých pražských závodů a institucí začali stavět proti 3VS
a naší vládě mi nedala-, abych :se nezapojil do diskuse.
Primární otázka: co míní SVS podniknout, aby vláda okamžitě zaujala kladné stanovisko k požadavkům zesnulého Jana
Palacha, aby se zamezilo upálení dalšího mladého člověka,
značícího se "pochodeň číslo 2", se neustále opakovala.
Marné bylo moje vysvětlování, že S.VS podniká kroky, které přesahují hranice maxima jeho pravomoci v tom smyslu, že
.se píší petice, že se o tom neustále rokuje s našimi ne j vyššími stranickými a vládními činiteli, že sáni Jan Palach těsně
před svou smrtí žádal, aby nebyly přinášeny další oběti v tétp tragické formě - toto všechno nemohlo potlačit jejich enormní touhu po generální stávce, která by vyzněla jako podpora
pro splnění idejí Jana Palacha.
Zajímavé je na tom všem hlavně to, že názory těchto lidí
byly v kontradikci s-projevem s. Smrkovského, -z jehož vystoupení na konferenci BSC SVS dne 18.1.196$ v Brně lívecju jako
postskriptum své úvahy téměř doslovný zápis. Všichni přítomní
jednohlasně prohlašovali, že táhnou za jeden provaz se studenty a znova a znova tu "padalo" slovo, které je třeba mimořádná zvážit: gonerální stávka!!!
Do této diskuse se zapojovalo stále víc mladých i starých lidí, kteří se přímo skepticky
stavěli k současné realitě a slovo "generální stávka" se pořád opakovalo a zdůrazňovalo .
Je smutné to, co se zatím stalo, ale jsem přesvědčen,
že vláda zaujme okamžitě racionální postavení k těmto nejpalčivejším problémům současnosti, které nedají lidem ani spát,
a"bude jé striktně řešit, aby se zabránilo dalším obětem a aby
se tato bouřlivá hladina našeho společenského života v co nejkratší době utišila a normalizovala.
0 tom, že s. Smrkovský zdůraznil ve svém projevu to, že
dělnické třída "nemůže"! dát studentům svoji .aktivní podporu,
se můžete přesvědčit z jeho projevu:
"Začnu přímo. LHuvím za sebe, v není mi také dobře. Nemyslím zdravotně. Něco chceme uskutečňovat, a přitom to nemůžeme dělat tak nebo hned tak, jsou tu ty vnější faktory. Nemám ta slova rád, ale doufám, že je vám jasno. Vy teď v Praze
stavíte požadavky. Palach ve svém dopise vyjádřil svůj protest
a dal požadavky. Ve vašich deseti bodech se mluví o odchodu
vojsk, o volbách a o sjezdech stran. My cenzuru už teď zrušit

nemůžeme. kárne co dělat, abychom obhájili činnost našich novinářů v té formě, jalc se projevují dosud. Nejde to, nemůže to
být, kdybychom stokrát chtěli. My jsme to byli, kdo ji zrušit
chtěli, my nemůžeme, musíme se snažit najít s našimi publicisty schůdnou cestu dělat dobře informační službu, dělat dobře
kontakt mezi lidem a státem, aby novináři neztratili lidskou
tvář, ale zrušit nemůžeme, i kdybyste dělali jakékoliv akce,
tak'to nepůjde. Ty skutečnosti jsou silnější než naše přání a
naše vůle. Můžete mi namítat cokoliv, říkal jsem to už tolikrát i v rodině, mám doma dvě studentky. Jedna je filosofka,
druhá studuje ekonomii. Nelze zrušit. Druhá otázka. Ty Zprávy.
To.snad je možné, domnívám se. 0 toni jsem hovořil Mnohokrát.
Je taková malá naděje, žé snad by se- to podařilo. České noviny , které jsou v rozporu se zákony této země. Ale představte
si ns jedné straně sílu a na druhé sami sebe se svými požadavky. Myslíte, že k nim bude přihlédnuto? Máte pravdu, ano máte
pravdu. Naši představitelé o tom jednali zatím bezvýsledně.
V těchto dnech není reálné, mohu říci 1000 ku jedné, že kdybyste udělali na podporu těchto požadavků cokoliv, tak to okamžité ovoce nemůže přinést. Gin Palacha, to přece Evropa nezná,
nevím, zda to zapůsobí, ale! v nějaké perspektivě by ty Zprávy
mohly přestat. Budu mluvit k třetí otázce, to je k odchodu
vojsk. Soudruzi a soudružky, my jsme byli v srpnu, jak jsme
tam byli, to znáte, když jsme dostali návrh protokolu a v něm,
že vojska zůstanou v zemi dočasně, nemyslete si, že nám bylo
dobře. Po návratu jsme se všichni vyzpovídali, r.ekl jsem všechno, nemohu to dnes ani opakovat, ale byli jsme si dobře vědomi, co to znamená pobyt cizích vojsk, který nepovažujeme za
účelný, vhodný. Národní shromáždění potvrdilo smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk. At se děje, co děje, na požadavkunic nedokážeme, je to marné, V této chvíli, v tomto dni, v těch
to měsících, kdyby všichni lidé této zem-¿i tento požadavek vznes
li, nic to nevynese. 4 kdy tedy? ľ:ení takového člověka, který
by mohl dát tuto odpověď. Ani u nás ani v jiné zemi. Věřím,že
je to dočasné, záleží na mezinárodní situaci. Na strašně moc
okolnostech, které na to působí. A zase jít hlavou proti zdi.
Věc morálky, svědomí, národní cti - a já tyto vlastnosti ctím,
přeji si, abyste je měli, ale když vím, že si rozbiji hlavu a
nic nedokáži, musím si uvědomit, že má snaha je zbytečná, a ty
síly, co mám, musím obrátit směrem žádoucím, aby tyto síly byly co platné. I kdyby'následovaly další v akce, sice to otřese
světem, ale na situaci to nic nezmění. Člověk chodí jako v začarovaném kruhu, ale v těchto měsících je to marné, budeme jednat leccos, aby se počet snížil, budeme žádat, je to naše povinnost, přání... Tolik k .této .otázce.
v

No a ted závěr, přemýšlím spolu s vámi. Naslouchejte mi
•dobře. Já včera, dnes i předevčírem jsem myslel na celou situaci mezi mládeží, pak jsem noc na pátek do dvou hodin pracoval
a do čtyř hodin přemýšlel. Podívejte se, o čem vy hovoříte,
hladovky, stávky, nevím c-o všechno, demonstrace, i tady nás
staví přel otázku, co dokážeme. To je první stránka věci, každá věc má svůj rub a líc. Podívejte se na rub věci. Vy děláte
maximum možností a výsledek, co změní? Dosáhnete něčeho? Myslím, že ne, ale stane se něco horšího. Vy jste si v poslední

době vytvořili vztah k dělnické třídě. To je velká věc, ma velkou váhu, ale co se může stát? Jestli půjdete do těch akcí,
jak jste se rozhodli, uvažte, že dělnická^třída vám nemůže dát
svou aktivní podporu. Nedá a nemůže dát! Řeknu to ostře. Vaši
kolegově-v Praze počítají s podporou závodů, že se dělníci
přidají. Dělníci to neudělají, oni vědí, že kdyby to oni rozehráli - stávku a někdo druhý demonstrace, tak se může stát,
že se v našich ulicích znovu objeví tanky!!! Přitom se dá leccos narežírovat a může nastat velký masakr. A jestliže dnes
máš obavy o demokracii v této zemi, pak bys měl jistotu, že
je konec naději, že už tam nebude nikdo, kdo by řídil společenskou činnost tak, jak to chceme. Nebyli by tam Dubček, já
určitě ne,"ale to je vedlejší. Uvažoval jsem o tom už tehdy,
když se rozběhly akce s předsedou FS. Já první jsem vystoupil
v televizi. Pochopitelně jsem se radil s odborníky, s mezinárodnímivznalci . Připouštějí, že by se stalo to, o čem jsem hovořil. Řekli, vyloučit se to nedá. A kdyby se to dnes opakovalo, říkám já, vyloučit se to nedá. Dělníci to vědí, nedají
vám podporu! Nemohou dát! A víte, co se stane? Dojde k roztržce mezi vámi a jimi a vy řeknete, zklamali, nedali nám podporuj !2 A oni nemohou, i když jako jednotlivci mohou, jako oelek
nemohou! Najednou budete stát izolovaní, zklamaní a vaše velká
síla bude zlomená jako mladý stromek. Přijde deprese, rozkol
ve vašich řadách! Nevidím to černě, vsadím tisíc ku jedné, že
to tak dopadne!« Zatím jste si" získali velkou sílu a získali
možnost pro činnost ve vládě. Co vám mohu doporučit. Zaujímat
stanovisko můžete. V uzavřených místnostech můžete'dělat, co
chce.te 2 ! ! (3yly myšleny prostory fakult)« Upustte od akcí na
ulicích, letáky nebo plakáty, to je něco jiného!!! Vláda bude
vědět, že když nezakročí ona, zakročí někdo jiný. Na jedné
straně vy a na druhé straně stejní chlapci v uniformě!!! Prosím vás, nedělejte to, bojové.akce. Můžete ztratit, co máte!
To jsou síly, hodnoty, nesmíte je ztratit. Všechno musíte
udržet, abyste mohli v dalších dobách bojovat.
Dušan

D U B O V Ý

Předsednictvo SVS a ZVS předkládají fakultám společné hodnocení politické situace, na které se obě delegace shodly v Brně
5.1.1969.
V procesu urovnávání vnitrostátní situace po srpnové
intervenci vzniká negativní vzdělávání mezi představami o nutné iniciativě mas, kterou hodlají občané přispět k realizování politiky nastoupené v lednu 1968,a představou centra o nezbytném klidu pro vykonávání jeho řídící role.
Skutečnost, že centrální orgány včas a jednoznačně neinformují veřejnost o způsobech, kterými hodlají řešit závažné
politické problémy, potom přímo zvyšuje napětí mezi občany.

Iniciativa a. masové prosazování požadavku veřejností jsou potom nejen přirozenou reakcí, ale přirozeným právem lidí. Bouřlivé nálady neustále zvyšují obavy vzniklé z nezřetelného po- .
stoje centrálních orgánů ke konzervativním silám, které zvedly
hlavu právě v důsledku nepřejatelne srpnové intervence.
. Iíásledné řešení předem zamezitelných krizí snižuje potom
důvěru lidu ve schopnost naší politická reprezentace demokraticky a v souladu s cítěním lidí řešit celospolečenskou situaci.
Uvědomělá kázeň a tvořivý pořádek necht je žádán nejen
na občanech, ale také na všech orgánech, zejména politických»
Spravedlivé požadavky Slováků na vytvoření federativního státu
necht nejsou zneužívány pro realizaci monopolistických cílů
v českých zemích.
Politická aktivizace dělníků a nová jednota různých sociálních skupin společnosti necht je užita ve prospěch nás
všech a ne k vyvolávání dramatických představ o anarchii ve
společnosti.
Přédsednictvo SVS se.dále domnívá:
Postup sestavování národních vlád a federální vlády,
postup obsazování funkcí předsedů federálního shromáždění a
především přenášení politických rozličností ve vedení KSCS
na platformu národnostních vztahů svědčí o krizi zaviněné nikoli tzv-„ extrémními silami mimo stranu, ale svědčí o vnitřním pozičně mocenském boji, který na naší politicise, scéně probíhá jistě k radosti extrémních sil u nás i v zahraničí.

Komuniké ze společného zasedání P ZVS a P SVS, rozšířeného e
• poradce
(V Brně dne 5.1.1969-)
De.legace se navzájem informovaly o svém hodnocení současné situace a k pravděpodobným perspektivám jejího vývoje
se shodly na těchto stanoviscích:
Při obsazovaní vedoucích funkcí v ČSSR je nutno stále, důsledněji respektovat požadavek zvyšováni kvalitativních kritérií výběru kandidátů. Považujeme za samozřejmou potřebu, aby
se do funkcí dostávali lidé, kteří jsou progresívni nejen ve
svých prohlášeních, ale především v činech. Zároveň však musí
být dodržována zásada, že své reprezentanty si mají demokraticky vybírat co nejširší vrstvj' lidu. V této souvislosti obě
delegace považují za potřebné co nejrychlejší uskutečnění voleb do zastupitelských orgánů.

- 8 rP ZVS podporuje požadavek na urychlené svolání ustavujícího s jezdu-KS ' českých zemí» Delegace sevshodly ..na naléhavosti
potřeby svolání XJ/. sjezdu KSGS. Zároveň se dohodly na nutnosti dodržování základních principů federace při tvorbě vrcholných orgánů v ČSSR. P ZVS vyslovilo požadavek na změnu složení
federální vlády ve smyslu uvedených principů a delegarse SVS jej
podporuje. Delegace se budou snažit, aby v souvislosti s probíhajícím střetem politických orgánů a preferencí nedošlo ke
konfliktním situacím.
Po seznámení se se stanoviskem předsednictva ÚV KSČS ze
dne 3.1.1969 obě .delegace dospěly k názoru, že nemají důvod
měnit svá dosavadní rozhodnutí a rezoluce.
Představitelé ZVS vycházejíce ze suverenity národních
svazů respektujívprávo SVS analyzovat a hodnotit vývoj politické situace v Cechách a na Moravě-3 zaujímet k němu vlastní
stanoviska. Podobná práva si vyhrazuje ZVS pro Slovensko.
K rozhodnutím o společném- postupu je možno dojit pouze
na základě souhlasu nejvyšších orgánů obou národních svazů.'
Obě delegace vylučují ve vzájemných stycích národních svázů
formy otevřeného či skrytého nátlaku.

1.
Jestliže ně jpříznačnějším rysem polednového vývoje byla
snaha o vytvoření .otevřeného socialistického politického systému (to se projevovalo především v .široké demokratické aktivizaci společnosti, jíž strana nebránila, ale naopak podporovala),
pak £>o srpnu 1968, tedy po hlubokém vnějším' zásahu do suverenity strany a státu, lze situaci charakterizovat jako rozchod
s otevřeným politickým systémem a jako postupné sklouzávání
lc manipulaci a dirigismu veškerého společenského pohybu stranou, přesněji řečeno těmi silami v ÍJV, které srpen uvítaly s
ulehčením a--které- d-nes---určují stranickou, (centrální ) politiku.
"Zákony o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku", "o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku.a ostatních hromadných a informačních prostředků", o Národní frontě" zě 13.9«1968 pro to vytvořily legální platformu a
jsou toho vnějším výrazem.
2»
Z hlediska tradičního chápání vedoucí úlohy strany (tj.
z hlediska těch sil ve vedení strany, které vedoucí úlohu strany tradovaly a tradují po stáru) byl srpnový" zásah blahodárný,
nebot jim se musel společenský pohyb po lednu jevit jako nekontrolovatelný a tudíž .nebezpečný ( = antisocialistický, antikomunistický, kontrarévoluční). Podle nich neměla strana do srpna situaci v rukou a teprve srpnem se poměry ustálily a "vrátily k lednu".
/

Tyto síly (nejde tu o "libeňské", něbot ti jsou epizodou, stojí na periférii a hrají dnes d.f, roli jisté rezervy

- 9 rpro případ, že by se situace opět "vymkla^ z rukou; z těchto
důvodů je sověti dnes už'nepodporují) dnes určují politiku
strany: listopadová rezoluce, zejména_tam, kde hodnotí polednový vývoj (nevyváženost kladů a záporů, akcent na chyby a
omyly., • absence-;-.kritiky dosrpnového váhavého a pomalého postupu při realizaci akčního programu) to odráží a jako taková plní - byt se to zdá paradoxní - sjednocovací funkci: "libeňskými"počínaje, přes centralisty (typu Indra), "osvícené "manipulátory" (typu Husák - Štrougal), až po ty politiky, s nimiž
je spojován polednový vývoj (typu Dubček-Špaček-Smrkovský);
rezolucí se v Ejaxiffiólní míře vyhovělo i sovětským požadavkům
na hodnocení vývoje u nás do srpna, takže pomocí ní došlo
k ideově-politickému sjednocení (sblížení) i s KSSS. (z tohoto hlediska není rozhodující, že se v rezoluci nemluví o kontíarevoluci před srpnem u nás ani o oprávněnosti sovětského
žáéahu: a) sověti na tom netrvají - viz též komuniké o moskevských rozhovorech v srpnu 1968; b) v rezoluci je dost "přechodných můstků" k takovému hodnocení, bude-li'to žádáno v budoucnosti).
3.
Současná situace je charakterizována pokračujícím rozchodem politické reprezentace s faktickým smyslem polednové'
politiky (a tedy i s akčním programem), i když se k ní stále
ještě slovy přihlašuje. Konkrétním výrazem toho je odkládání
XIV. sjezdu, ustavujícího sjezdu KSČ a voleb do zastupitelských orgánů, ignorování stanovisek pracujících (rezoluce),
nedemokratická tvorba byra pro české země, faktická nadřaděnost
výkonného výboru nad předsednictvem a předsednictva nad ÚV,
manipulace s plény ÚV atd. V dnešní politice převládají' rysy
uzavřené politiky s- odměřováním míry a charakteru infoipnací
Směrem dolů a s ucpáváním informačních kanálů.
Zvláště nebezpečné pro poslední zbytky polednového života jsou formulace - za nimiž s'e skrývá určitý styl myšlení a
tužeb - typu: "Tyto činy ženou naši společnost do konfliktů,
jejich důsledky si iniciátoři snad ani nedovedou představit ,j3ok.ud~ si ~.jé ov šem sami - ne pre .j í " (prohlášení 4.1.1969)» To může
vyvolat pogromistickou náladu v KSČ a CSSR vůči kritikům: •
izolovat je, "ideově rozdrtit" a event. i mocensky rozdrtit.
Samozřejmě se v takové situaci daří administrátorům a manipulátorům-, kteří se rychle budou měnit v byrokraty a diktátory,
jak je známe z éry A. Novotného.
Ruku v ruce s tím půjde snaha rozmělnit a "rozšrotovat"
každý projev lidové aktivity v aparátech strany v soukolí NF.
Reprezentanti a mluvčí lidové aktivity by pak dále odpadávali
(dobrovolně či z nátlaku), takže finálním výsledkem by mohl
být stav, že proti sobě bude stát drtivá většina veřejnosti
(ovšem navzájem izolovaná) a strana. To by bylo nejhorší, co
by čs„ veřejnost po srpnu postihlo, nebot odtud je už jen
krůček k procesům proti dnešním.'a včerejším organizátorům ve
straně i mimo ní (jsem přesvědčen, že v této společnosti jsou
lidé, kteří takové procesy chystají -už dnes).

- 10 rNaší snahou musí být zabránit takovému-krajně nepříznivému vývoji. Musíme hrát pozitivní roli,nikoliv roli sice spravedlivě rozhořčených a morálně čistých bojovníků, nicméně roli
lidí, za nimiž nikdo nejde a k t é ř i se tak dostávají na vedlejší kolej - v nejlepším případě»
Situace pro naše další úsilí se bude žhoršovat. Tak jsou
možnosti - zásadně:
• A. Bylo by hloupé pomáhat" manipulátorům a zítřejším diktátorům tím, že se necháme vmanévrovat tam, kde by nás chtěli
mít, totiž na okraj veřejmého dění, do izolace od veřejnosti.
I ta nejméně demokratická a nejdiktátorštější vedoucí skupina
musí konec konců přihlížet k názorům, veřejnosti a respektovat
je, i když je to dlouhodobé a zprostředkované. Proto: neztrácet kontakty s veřejností a spíš je rozmnožovat. Využít ka£dé
legální i neformální příležitosti k tomu, žádnou neopovrhnout
(z "morálních principů"). Navzájem pěstovat soudržnost, to je
to, co manipulátorům dnes nejvíce vadí a jakmile se.čs. pospolitost rozpadne, je konec s Lednem.
V'
Velkou příležitost dávají odbory, stávají se faktickou
a "relativně nezávislou politickou silou (je to patrné i z C h a rakteru "Práce" - je to dnes náš nejpolitičtější deník)»
Stejně platí: udržovat kontakty s KSČ. Úž dávno to není
jednolitá organizace, jsou v ní skupiny, proudy..., které mezi
sebou bojují, i když - připustme - to v budoucnosti bude méně
patrné. Je ovšem nesmírně obtížné odhadnout (a může to.být ještě horší)., zda skupina ve vedení strany známá jako polednová
(Dubček a jiní) vmá-ně jakou .pozitivní taktiku v dnešní "realitě"
(a jakou), nebot prakticky se to viditelně příliš neprojevuje,
ale faktem je, že dosud leccos drží a ledačemu zabránila. Proto je ji třeba podpořit» Totéž se týká event. dalších jednotlivců a skupin, jež vzniknou, pokud - byt jen na čas a v jednotlivostech - budou v polednovém kursu.
Zkrátka: .nevyklíze t ani je.dnu pozici, o každou bojovat.
I kdyby to mělo být jen defenzivní, má to kladný význam, v jako
to již až dosud mělo, protože přinejmenším se tím znemožňuje
prudký nástup k represím apod., a proto se tím i protivník
otupuje. Kritikou, nátlakem, polemikou, hájením práva na ovlivňování - tím vším prolamovat systém, který tu chce zakotvit.
4.
Výrazně dominujícím rysem politiky dnešní a na delší dobu a dalších reprezentací je a bude "ruský komplex" v tom smyslu, že ohled na vnější okolnosti převládá a bude. převládat nad
"domácími potřebami". Srpnový šok působil mohutně i na "poctivé" politiky a bude u nich posilovat opatrnost a nedůslednost
při řešení vnitřních.poměrů. Přitom by byla chyba nevidět a neuznávat, že leccos "uhráli" proti sovětům. (Zde by byla na místě faktická a konkrétní znalost skutečných dnešních a perspektivních sovětských záměrů). Zaitímco do srpna vedoucí mužové
ve straně podceňovali sovětská "vážná varování" (zejm. Sofia a

- 11 rDrážďany v březnu 1968), nebo je sice brali vážně, ale jen
při jednáních se sověty, kdežto doma své obavy neventilovali snad ze strachu před důsledky,• které, by jejich otevřené slovo
vyvolalo v atmosféře silně vzedmuté politické aktivity (zejm.
íloskva v květnu 1968, ale ovšem čierná a Bratislava; rovněž
Ulbricht v Karl. Varech v srpnu 1968), pak po srpnu je zřejmé,
že' politická reprezentace necítí potřebu odpovídat se svému
lidu, ale Moskvě, navíc vázaná tajností všech jednání počínaje
srpnem 1968; na prvním místě je snaha postupovat tak, aby byli
spokojeni sověti (Moskva v srpnu a říjnu, Varšava v listopadu,
Kyjev v prosinci a ovšem působení Kuzněcova, resp. Katuševa
v CSSR). Je zřejmé, :.e v zásadních otázkách se v o čs. politice
rozhoduje mimo CSSR a čsl. veřejnost je upozorňována na nebezpečné a nedozírné důsledky, které by její aktivita vyvolala,
aniž se specifikují (bezprostředně po srpnu, k oslavám 28.10.
a 7.11.', FLČ, prohlášení předsednictva ÚV 4.1.1969).
5«
Jak pokračující rozchod dnešní politické reprezentace
s Lednem (tento rozchod však není přímočarý a rozhodně se proti němu staví ve vedení strany Dubčekova skupina), tak převažující podřízenost její politické praxe KSSS vede k rozkladu
polednové jednoty v KSC a zejména k rozkladu jednoty mezi .K3C
a čsl. veřejností. Kdyby tento vývoj měl pokračovat, bude velmi pravděpodobné, že povede až k rozchodu veřejnosti se stranou. "Listopadová jednota" je pseudojednota, je nepevná a'
zřejmě jen dočasná. Poslední Události (kolem J. Smrkovského)
to dokládají. Na' projevy takového napětí mezi veřejností a
politickou reprezentací bude reagovat reprezentace tak, jak se
už ukázalo v prohlášení z 4.1.1969: výzvami ke klidu, k tvůrčí
a činorodé práci, konejšením, že situace se vyřeší atp. Smyslem toho je utlumit a zlikvidovat veřejnou aktivitu, prostě
kontrolovat a regulovat všechen společenský pohyb a tak de facto upírat veřejnosti právo na tvorbu politiky (ta má být jako
před lednem 1968 jen výsahou špiček). Sem patří i teze o tzv.
"nátlakových skupinách" a o jejich neoprávněnosti. Sem patří
i kvalifikace dohody kovo-SVS z prosince 1968 jako projevu neodpovčdného stanoviska (viz Práce, 4.1.1969, str.3),
Situace je ovšem i v těchto konkrétních věcech (a zřejmě tak
bude i napříště) komplikováno ohledy na sovětské postoje: lze
předpokládat, že Dubčekova skupina dostala "distanc", aby dokázala, že umí vládnout, že udrží klid atd., a v této souvislosti nelze vyloučit v krajním případě Sni mocenský zásah čs. úřadů (v druhém plánu takové represivní akce může být snaha o diskreditaci Dubčeka a o definitivní protlačení "tvrdých mužů").
I tak lze rozumět prohlášení z 4.1.1969.
B. K vnější realitě musíme - at chceme či ne - přihlížet
i my. Není to však nic neměnného a jednou provždy daného. I
naší aktivitou zde doma se ona, mění, a mám za to, že se už i
(trochu) změnila. Ve smyslu Kuhderova f'Českého údělu" nás svět
(i na východ) bude respektovat tím víc, čím víc se budeme o
svá práva ucházet navzdory "srpnovému balvanu".

c
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Dohoda.o spolupráci Českého odborového svazu pracujících kovoprůmyslu a Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy
Český .odborový svaz pracujících kovoprůmyslu vyjadruje
svou podporu studentské stávce za realizaci 10 bodů Svazu vysokoškolského studentstva. Svaz vysokoškolského studentstva
Čech' a Moravy vyjadřuje svou podporu úsilí pracujících v kovoprůmyslu o odstranění aparátniků a byrokratů z vedoucích orgánů Revolučního odborového hnutí a o vytvoření organizace, zastupující skutečné zájmy dělníků. SVS Čech a Moravy se.připojuje lc rezoluci Českého s jezdu, pracu jí cích v kovoprůmyslu na
podporu s. Josefa Smrkovského.
Obě strany .odmítají dnešní politiku neustálého ustupování vnějším tlakům a záměrného přerušení toku informací mezi
vedením státu a vedením KSČ a veřejností»
Obě strany .'protestují proti kumulaci funkcí, moci s informací v rukou úzké skupiny vedoucích představitelů.
Obě strany nesouhlasí s tím,' aby politiku v českých zemích řídilo nedemokraticky vybrané b.yro KSČ pro práci v českých zemích a žádají okamžité svolání sjezdu České komunistické" strany.
.
Obě strany odmítají napadání kulturní fronty a vysoko oceňují
její politickou angažovanost.
Ob" strany varují před omezováním•svobodné činnosti masových
komunikačních prostředků.
.
Obě strany .jsou rozhořčeny neustálým odkládáním koncepce ekonomického vývoje a odkládáním veřejné diskuse a schválení zákona o socialistickém podniku.
Obe. strany žádají, aby by.lo umožněno teamu dělnických zástupců z podniků a československých ekonomů vypracovat alternativní ekonomický program.
Obě strany trvají na požadavku okamžitého obnovení suverenity
republiky a stažení cizích vojsk.
/TAISS/

21.ledna se sešli posluchači FÁMU v učebně 1», aby zaujali
stanovisko k současné politické situaci.
Po informacích o jednání předsednictva.SVS, které přednesli
kolegové Štursa a .Růžička, sé v diskusi střetly nejrůznější
názory na další studentské akce.
Závěrem se shromáždění shodlo na tom, že vyzve předsednictvo
SVS k vypracování dlouhodobého konkrétního programu studentského hnutí.

13 Zástupci SVS navštívili koncem loňského roku předsedu vlády
ing, Oldřicha Černíka a předsedu ÚV NF Evžena Erbana a projednali s nimi aktuální otázky vnitropolitické situace«,
Z jejich více než dvouhodinové diskuse vyjímáme několik zajímavých myšleneko
Dymáček: rozhodně stojíme za tím, co tady bylo. Vedení by si
mělo uvědomit, že představujeme spolu se všemi, co s námi sympatizují, sílu, o kterou se může opřít. Své styky
se závody budeme dále rozšiřovat. Mnohokrát jsme říkali,
že naše vystoupení je nabídka. Po lednu byla podpora
živelná. Měla se spíše hledat netradiční řešení a hloubě
ji propracovat koncepce. Mělo se postupovat tišeji a
cílevědoměji.
Černík: před 21.srpnem jsme často žádali, mnohdy i prosili,
aby se dodržovaly určité regule. Nebyli jsme chápáni,
byly obavy, že jde pouze o udržení se u moci, říkalo
se, že mužové ledna neměli svůj program, že je vynesly
okolnosti. Společnost je determinována regulemi vně i
uvnitř. Nezná žádnou společnost, která by se vyvíjela
bez vedení. V našich podmínkách tuto úlohu může a musí
plnit ICSC. V dnešní situaci: když se společenský vývoj
bude chtít řídit politickými programy a politickými akcemi, zpracovanými vně strany a dokonce na politické
platformě, která se bude rozcházet s politickou linií
KSČ, tak
logika vývoje povede ke katastrofické situaci a k otevřené politické krizi. Pak nás čeká nová kalvárie; už teď se vytvářejí stejné podmínky jaiio před
srpnem. Ptá se, proti komu chceme vést boj: dojde pak
k vnitřnímu střetnutí a znovu narazíme na stejné, konstanty jako před 21.8. Jde sice vrhnout^se s výkřikem do
propasti, někdy je to třeba i nutné, teď ale taková chvi
le není. Podmínky by pak byly ještě horší než teď. Je to
paradoxní a tragické, alevvše by se dělo pod praporem
f komunismu. Mimo stranu ted vzniká nová. politická linie
a jde za rámec politiky strany. Každý ví, co to bude zna
menat: dojde znovu k s t ř e t n u t í V ž d y t přece v zásadních
věcech je mezi námi shoda, rozdíl je jen v přístupu a
volbě prostředků, v časových odhadech možnosti realizace
3 "..ítostí Četl dohodu s Kovo. Je tc iniciace stavu, který je nutně vrhne doleva. "Okamžitý odchod" - to dokáže
říci také. Z tohoto místa, odpovědně říká, že to nedokáže
zajistit. Nelze chtít nemožné jen tak beze vše'ho. Buď
dojde opětně k tragédii, nebo se ocitne vedení v izolaci a. pak jeho .čestní politikové budou muset odstoupit.
A kdo to přijde dělat pak? Determinuje vás to špatné,
co bylo za posledních 20 let, vědí, že se ztratilo od
srpna mnoho důvěry. Nebezpečí destrukce hodnot je nesmírné
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mimo toto hnutí, které dostává cílevědomou podobu, či
dokonce se' dostali s ním do konfrontace.
Púčik: naši politikové' spekulují. Nic se Aespraví tím, když někdo řekne: udělejte to a to. Musí se objasňovat a vysvětlovat všechny kroky. Hlavně se musí jít po příčinách toho, že takové hnutí vzniká, pochopit pak nezbytnost to"
hoto hnutí a snažit se odstranit ony příčiny. Dává příklad a hovoří o skandálním průběhu oslav 25. výročí podepsání smlouvy. Není zde jen jedno vedení. Nesouhlasíte
s tím, že se politika dělájnimo ústřední výbor. Vždy t i
mnohé..místní organizace KSČ se značně rozcházejí s ÚV
KSČ
Černík: měli snad volat něco jiného, když celý sál volal"Ať
žije SSS.R"? Byla tam celá Cechi.., celá Lucerna. Uvědomuje si, že uvnitř 'strany působí i jiné síly. Zásada demokratického cetralismu ná i druhou stránku.
Erban: Ptá se, zda měli sami rozdělovat vstupenky.
Holeček:' dokážeme (mládež) dělat i velké ústupky, ale musíme
vědět proč, musíme vidět jejich nezbytí, musíme znát další úmysly - jak dál, jak vše napravit. Proklamovaný boj
není bojem proti vám, ale bojem za něco. Nemůže nikdy
volit jiný termín, protože skutečně jde o boj. 'Může se
ustoupit hodňě daleko, ale nesmí se ustoupit od některých věcí: schopnosti kriticky myslet, uvědomovat si
své postaveni, znát, co je pravda a co ne, a tak o tom
též mTBvit. Ze vzájemného střetávání se nesmí stát fetiš .
Černík: ptá se, jak má rozumět formulaci "schyluje se k rozhodujícímu střetnutí sil" (má na:-.mysli"5 bodů AVPS z 20.11.")
Uděláte-li te-o společně s dělníky stávku, může to mít
úplně jiný dosah, než očekáváte.
Srban: má zápisky, které si dělal od ledna do srpna., někdy z
nich bude číst - je to velká škola. Chceme dělat dobrou
politiku a ne proklamovat laciná nebo falešná hesla.
Dnes potřebujeme vyřešit antagonisi¡us spojenci - čs.lid.
Dialog mezi' vedením a studenty je nutný, musíme se znát,
znát své úmysly a možnosti. Je zapotřebí mít i jistý
taktický plán. Realitu musím znát, abych se z ní mohl
dostat. Chce odpgvědi na dvě otázky: jak se stavíte k
vedoucí úloze KSC a 1;. listopadové, rezoluci. Dohoda kováků s SVS je podle jeho mínění nejzávažnější politický
dokument roku 1968, je to nesmírně závažná věc. Podotýkám, že .inkriminované pasáže z "2000 slov" jsou proti
tomuto dokumentu hotovou selankou. Je to nesmírně závažná věc. Výkonný výbor včera o ní diskutoval. Z diskuse
vyplynulo, že ji jednomyslně považuje za věc objektivně
škodlivou. Dostáváte se na platformu opozice. Prosí o po-

1

moc při potírání pravicové i levicové demagogie. Reprezentace sil včerejška začíná vystupovat sebevědomě. Každé vaše chyba jim nahrává. Říká, že oni sami jsou spoluviníci těchto chyb. Mezi nimi musí být organizovaný kontakt, v tom jsme zajedno. Chceme, aby tady byla jenom
naše vojska. Jsme pro spojenectví na principu rovnoprávnosti partnerů. Musíte vycházet z minimální důvěry k
osobnostem politického života. Dnes jste jediní, kdo je
mimo NF. Děláme vám půdu, abyste se mohli podílet na
tvorbě politického života. Nerozumíme vám, čeho se vlast
ně bojíte. Stojíte dále za plotem.
Holeček: listopadem.jsme byli zklamáni. Hlavně ovšem sami se- bou, zklamáni progresivními politiky, postojem progresiv
ní fronty. Budeme akceptovat ústupky, budou-li nám vysvětleny. Boj/je naší nezbytností. Nemyslíme si, že by
to byl skok do propasti s vykřiknutím komunistického
hesla. Prosincové plénum je jakousi slabou náplastí a na
dějí, protože progresivní fronta něco udržela. Vysvětluje důsledky, které vyplývají z protichůdnosti některých
informací: na plenární schůzi filosofické fakulty řekl,
že se v. Kijevě o Smrkovském nejednalo (na základě informace z úterní schůzky s předsedou vlády). Vystoupí nějaký hošík, který má písemný materiál, vydaný nějakým orgánem^strany, a čte, že o Smrkovském se jednalo. V této
psychóze je jasné, že se víc důvěřuje jemu než mně - jak
ale potom vypadáme. Do NF vstoupíme, jestliže budeme pře
svědčeni, že budeme reprezentovat sami sebe, budou-rli
např. brány v úvahu naše připomínky ke statutu, bude-li
nám "vysvětlováno, proč jsou nebo nejsou akceptovány.
Zatím je NF pouze nabídkou. Smlouvu s kováky hodnotíme
také negativně, ale to proto, že dělníci jsou dnes už
tak daleko, že cítí, že podobné smlouvy uzavírat musí.
Kdo a co je do této polohy dostalo, je snad jasné.

Odpovídá Alois Poledňák, ústřední ředitel Českého filmu.
Podniky Českého filmu počítají v roce 1969 s přijetím
S absolventů a v roce 1970 S absolventů.FAMU. V £rce 1969
.půjde o tyto obory a počty pracovníků:
režie

2

(pro Filmové studio Barrandov)

produkce

6

(z toho 3 pro FSB
2 pro Krátký film
1 pro Ústřední půjčovnu filmů)

«
- 1.6 dramaturgie

1

(pro Ústřední půjčovnu filmů, která v
případě, že by nebyl absolvent tohoto
oboru,, přijme místo něho absolventa
produkce

V roce 1970:

požaduje však výhradně muže.)

. .

režie

1 • (pro FSB)-

produkce

5

(z toho 3 pro FSB
'2 pro Krátký film)

kamera

2

(z toho 1 pro FSB
.. v.

. c . ; 1 pro Krátký-film) •

V případě, že.by-se vyskytly mimořádně talenty mezi absolventy oborů dramaturgie a režie, bylo by možně je přijmout
i přesto, že by byl překročen shora uvedený počet.

Závodní výbor ROH Ústřední hospodářské správy pracovišt ČSAV,
Praha 1 - Národní 3
Vážení soudruzi,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc v' této záležitosti:
Naše odborová- organizace je provozovatelem tábora mládeže v Rožmitále pod Třemšínem. Pro pedagogické vedení a práci
s dětmi hledáme pro letošní sezonu (červenec-srpen) mladé lidi
ve věku 19-25 let pro funkci oddílových vedoucích ve zmíněném
tábora. Domníváme se, že by se na Vaší fakultě našli mladí lidé", kteří mají k dětem dobrý vztah a měli by o činnost v rožmitálském táboře GSAV zájem. Prosíme Vás proto, abyste studenty na tuto možnost upozornili a byli nám nápomocni při náboru.
Pro Vaši informaci uvádíme:
Tábor se nachází v lesní enklávě u Sobenského rybníka
3 km od Rožmitálu pod Třemšínem. Byl postaven v roce 1967 a je
moderně vybaveiu Kapacita^ je M 7 0 dětí, polovina .^dlí ve „zděných
pavilónech, polovina ve stanech. Jeden oddíí má 20 dětí. Oddílový vedoucí bydlí bud v samostatném pokojíku nebo má stan pro
sebe. Úkolem oddílových vedoucích je" starat se o osobní záležitosti dětí a pečovat o jejich plnou účast na táborovém programu.
Sezóne je rozdělena na 3 turnusy po 3 týdnech. Pracovní
smlouva se uzavírá"na celé turnusy. Fiat je 30,- Kčs denně, poplatek za stravu :čs 6,- denně, ubytování zdarma. Při dobrém

*

-

- 17 rvýkonu c podle hospodářského výsledku nohou vedoucí obdržet
zvláštní,odměnu.
Zájemci se mohou obrátit na s. inž. L. Vojtěcha, Praha 6,
Na Čihadle 36, telefon 32 24 '26, který je naším závodním výborem pověřen organizováním náboru pracovníků pro rožmitálský
tábor» S„ Vojtěch rovněž sdělí ev. další podrobnosti. Přihlášky lze podat do konce února t.r.
«
Děkujeme Vám předem za ochotu a pomoc.

»
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INFORMACE - vydávají Akademie rady studentů DÁMU. a HA MU,
Klub posluchačů a absolventů FAMU.
•redakce: Jan Dvořák (šéfredaktor), Jiří Vávra, Milan Dusil,
redakce sídlí na Katedře dokumentární tvorby FAMU, Smetanovo
nábř. 2.
Vychází jednou za 14 dní.
•
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