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Časopis studentů MFF UK, č. 4 ze dn&

4. prosinťi 1968. Cena 50 hal.

Vážoni čtenáři,
Dostáváme mnoho dotazu "Co dále teď p» stávce?" Odpovídáme tcuto formou: čtvrtým
číslem časopisu Integrál (prvním v tomto školním roce). Protože redakční rada
(bez šéfredaktora prozatím) vyšla z koordinačního výboru, považujte Integrál za
další činnost tohoto výboru. Jinak koordinační výbor se rízhodl nerozejít se,jak
to bývá zvykem po velkých studentských akcích,ale protože zdaleka nepovažuje svou
Činnost za skončenou přejde do nově zřízené politické sekce ASTRY, a i jinak budou
jaho členové prolínat do předsednictva této studentské organisace»
V tomto čísle chceme zhodnotit stávku, informovat o všem, co se děli poní,
nadhodit otázku jak pokračovat ve studentském hnuti.
Omlouváme sé za nevyrovnanost-tohoto čísla,které vzniklo vlastně během jednoho večera , redakční'rada je'prczatímní,neměla ještě čas( v zájmu aktuálnosti
zpráv vtemto čísle) prodebatovat férmu časopisu. To chce však ihned provésti po
svém doplnění v nejbližší budoucnosti» V každém případě ale hlavně bude chtít
časopisom informovat studenty fakulty.
Aby nebylo opomenuto ani v této pohnité době. VÍTAME tímto první ročník,
věříme,že se ujr na fakultě zabydlel, i když bažanti jsou i nadále chráněni jenom
v lese!
Příští Integrál by podle našich zbožných přání měl vyjít po Novém roce,do té
doby přijímáme: nové členy reáakční rady
dopisovatele a přispěvovatele z nejrůznějších oboru
návrhy k čemukoliv
požadavky
zprávy z fakulty
vlastní tvorbu
a vše ostatní ,..
Věříme,že se nám s Vaší pomocí příští Integrály vydaří!
Prozatímní redakce
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Zpráva ze schůze kolegia děkana ze dne 26. listopadu 1968
0) Děkan fakulty a celé kolegium vyjádřili souhlas snaši třídenní okupační stáv- <
kou a"""plné uspokojení s jejím průběhem^
1) Studentská organisace se zatím nevyjádřila ani k novele vysokoškolského zákona,
ani k návrhu akčního programu university (dnes již naši experti vyjádření vypracovávají, pozn.red,). Vůbec byla konstatována pasivita studentů při řešení studijních otázek na fakultě, čímž nohou škodit sami sobě. S tím souvisí nabídka
doc. Černého na uspořádání veřjné besedy (popř. jen pro student, funkci]onáře)
o vztahu studentůa pedagogických pracovníků, o náplni a provádění výuky atp.
2) Máte-li stížnosti na přednášejícími svičící ,neremcejte mezi sebou .ale zajděte
za do~yoným učitelem a svou stížnost s ním projednejte. Předejde se tak trapným
šuškandám, a kcradný vliv to bude snít i na kvalitu výuky*
3) Jestliže pojedete do ciziny a povezete nějaké tiskoviny (skripta,přednášky,
separáty atp.),nechte si vystavit pctvrzení,že jde o legální studijní materiály.
Vyskytly se totiž případyzadržení na hranicích právě z podezření,že zadržená
osoba převáží ilegální tiskoviny,
4) Na katedře matémat, logiky bude třízeno oddělení aplikací matémat.logiky,
nebot tento směr doznává v postední době ve světě velkého rozmachu a uplatnění.
Uěkancvi již byly předloženy učební plány pro obor "Teoretická kybernetika". 0
existenci tohoto oboru (podobně jako u kombinací mat,-filosofie či mat.-TV )
rozhodne mimn jiné zájem nových posluchačů příští rok.
/ -jd- /

Vn: trofakultní sekce ASTRY vzkazuje studentské obcí:
Přátelé,zkoušky se blíží!
Chcete mít s nimi méně problémů?
Pak své^připomínky ke studiu či samotným zkouškám a svou kritiku neuchovávejte ve svem nitru,ani je nevolejte do vrby či jiného modernejsiho prostředku,avšak
obraíte se na A S T R U ! ASTRA vám pomůže!
Jak? Všemi možnými legálními prostředky.
Jedná se o to, abyste své připomínky vhodili do příslušné schránky na děkanátě, či osobně je doručili svému zástupci v plénu ASSřffif, či výjimečně zašli za
předsedou vnitrcfs.kultní sekce, Vaškem Novákem (b - ročník ITL, kolej 5. květen,
pokoj 279 ) . Vnitrofakultní sekce zváží vaše připomínky a předá, pe třičným kompetentním orgánům ( s dobrozdáním) k posouzení.

Zpráva koordin?čního výboru MÍT UK pro AVPS, jednající o příběhu stávky ve dnech
18. až 21. listopadu 1968
korálka stávkujících:
Stávky se zúčastnilo cca 350 kolegů'v karlínské budově, cca 130 kolegů v malostranské budově a 5 kolegů v budově děkanátu. Dalších zhruba, pa.desát kolegů, nespalo
v budovách a stávkovali tudíž jen ve dne. Disciplina byla po celou dobu stávky
překvapivě vynikající, Ve čtvrtek ráno se začala projevovat únava, a ulěva. z ukončení stávky ve čtvrtek ve 12 hodin byla zřetelná (tím se jasně projevila zkušenost
s optimální dobou stávky 3 dny). Po oznámení o prodloužení stávky ve středu večer
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odešlo z každé budovy asi 20 stávkujících. Většina stávkujících pochopila oč Ve
stávce jde ( to není zcela přirozené - vždy se najdou lidé,pro které je něco podobného jenom povyražením.)
Spolupráce se zaměstnanci a vedením školy :
Vedení a zaměstnanci školy podpořili stávku od počátku, t.j. jiz v týdnu před stavknu
(zaměstnanci podepsali dohodu o solidaritě společně se studenty, jejich schůze, ROH
a KSČ se ve svých resolucích solidarizovaly j 10 V>dy'SVS). Organizace stávky byla
koordinačním výborem předem konzultována s děkanem a proděkanem doc.PcVopěnkou. Část
pedagogů se podílela osobně na akci. Po nkončení stávky udělil děkan dvoudenní
děkanské volno.Ne zanedbatelným vedlejším výsledkem stávky bylo osobní sblížení mezi
studenty a pedagogickými pracovními ( a to nejen js mladými asistenty) .
Organizace :
»
Vlastní organizací stávky se zabývalo asi 50 kolegů, což tylo v podstatě maximální
potřebný počet (pořádková, služba - SPS, proviantní a programová skupina, misijní
činnost na závodech a školách). Přesto, že ještě v neděli organizační zajištění
slibovalo totální krach, nebylo porději .z pléne, nižádných námitek. "Neformální organizační struktura" se ukázala postačující, pravděpodobně je silnější než perfektní
organizační .3cháma» Nelze ovšem zanedbat hmotnou podporu veřejnosti.
Proviantní skupina :
Strava byla získána z menz, částečně z potravinářských závodů. Stravy byl dostatek,
nikdo se nemusel stravovat mimo budovy fakulty.
Stávkový fond :
Na stávkový fond přispěli studenti po 10,- Kčs, dalšími zdroji byla veřejnost a
různé organizace. Celkem stávkový fond obnášel cca 8500,- Kčs. Na konto 777 bude
poukázáno 3000,- Kčs, zbytek zůstává-ve zvláštním fondu ASTRY.
Styk se závody :
Fakulta obdržela 85 souhlasných resolucí, osobní styk byl navázán asi se. 60 organizancemi. Naprostá většina resolucí je od ZV ROIÍ. Některých schůzí ROH na pracovištích
se zúčastnili i zástupci pedagogů, např. akad.kořínek.
/ Z pověření KV W F UK zpracoval I. Sklenář/

Ještě dovětek : Na.še kontakty během stávky :
Styk s podniky byl během stávky Y> velmi různorodý. 0 průběhu stávky a našich stanoviscích jsme informovali asi 80 závodů. Solidarita se stldenty a podpora jejich
akce byla vyjádřena v 75 resolucích, některé závody nám vyjádřily podporu v osobních
rozhovorech nebo telefonicky. Chladného přijetí se nám postalo pouze v Pragovce.
Od několika podniků jsme dostali peněžitou pomoc. Celkově lze charakterizovat ohlas
na naši stávku mezi pracujícími jako velmi dobrý a pokues o navázání spojení mezi
studenty a děl-níky jako úspěšný.
iiesoluce nám docházejí až do dnešních dnů. Podporu raší stávky stvrdilo svým podpisem 600 zaměstnanců cukrovaru v Kostelci n/L., 250 zaměstnanců n.p.Tiba v PrPze 7,
telegramem nás ujistilo svou podporou 1500 zaměstnanců Elektro-Praga Hlinsko nebo
150 poslanců schůze ROII podniku Konstrukt iva Praha v zastoupení lOOÓO zaměstnanců.
Na podpisové archy v Karlině a na Malé Straně na 3500 občanu. Našli se i 2 projevy
nesouhlasu.
A to tu ještě nepadlo ani slovo o družbě se středními školami. Naši vyslanci
systematicky navštívili desítky těchto po celé Praze, tu. hovořili a objasňovali,
onde odpovídali na dotazy či rad: li, kterak stá.vku dovést ke zdárnému konci.
- jd - * Pajdar
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Prohlášení koordinačního výboru MFF.
Koordinační výbor MFF vyslovuje své znechucení nad stavem v AVPS. Demokratické
hnutí studentů je jednou z nečetných organizovaných politických sil, které se důsledně postavily proti posrpnové protireformaci. Svým překvapivým vystoupením 18.21.11.1968 získalo podporu široké občanské veřejnosti - vyjádřilo totiž touto akcí
zklamání nad politikou ústupků neostalinské reakce. Po zkončení stávky doŠl^
k trapnému útlumu. Pocit beznaděje je o to nebezpečnější, že je založen na předsÉav ě
že žádná akce nemůže zastavit probíhající úpadek. Napomáhají tomu i dosavadní jednání zástupců studentů s představiteli politického vedení, která nejsou založena na
10 bodech SVS, za které byla stávka vedena. 0 jednáních není informována studentská
veře jncust.
Jedinou záchranou může být jasný politický pregram, Irteiý by vyjádřil, že proti
politice ústupků se. postavíme všemi prostředky
akce 18.-21.11 byla jen jejich
ukázkou» Icikový program by měla. vypracovat konference SVS za účasti hostů. Konference by měla jednat na základě pře.lem zpracovaných materiálů :
- profesionální expertizy o současné politické situaci, polaid možno od dvou nezávislých skupin,
- průzkumu sociologické stopiny TA.ISSu,
-nejméně dvou alternativních návrhů politické koncepce studentského demokra.tickéheo hnutí.
Prá'e konference by )S měla probíhat ve dvou paralelních zasedáních, z nichž
prvé by ľ ¿¡šilo otázky organizace ( formy akcí, českomoravský AV, vztahy k centrům,
možnosti koordinace se Zväzon vys.študentov), druhé by pracovalo na vlastním politickém programu.
Konference by se měla sejít v nejbližším možném termínu, t.j. podle nás: před
10.lednem. V žádném případě se nesmí konference stát diskuzním večerem, což předpokládá perfektní přípravu materiálů. V takové práci vidíme další smysl existence
AVPS. tfspěšná konference u"_- '.že vedení státu i celé veřejnosti, že akce 18.-21.11
n: yla akcí neodptvědných studentů, kteří se již vydováděli a které není nutno brát
vášně, ale že s%idontäké demokratické hnutí je konsolidovanou politickou silou
se širokou podporou.
,
,, „
F
ť
Karlov 30.11.1968

Přehled jednání zástupců studentstva s představiteli státních a politických
orgánů ve dnech 13.11. - 3-12.1968.
13,11.
Schůzka Dubčéka,Svobody,Smrkovského,Černíka,Erbana a Pelnáře se zástupci předsednictva SVS,AVPS,Unie středoškoláků a učňů, Svazu pracující mládeže, Svazu pražských středoškoláků a W KSC. Plodný monolog.
Studenti kritisují kabiněti.í politiku a její konkrétní projevy a žádají:
1) průběžné informace z pléna t'V k SO a pr> něm,např. setkání představitelů se studenty i h n b J po skenčení pléna
2) povolení pietni manifestace v Praze dne 17. listopadu
Qjlpfcvědi:
1) představitelé slíbili,že požadavky v této otá„zce bezezbytku splní
2) o legalisaci manifestace se nazmínili,ale prohlásila,že všechny nelegální akce
budou rozehnány TO,armádoua milicemic
Představitelé nabádají a žádají,aby studenti nevycházeli do ulic.
Odpověí): opakování požadavku 2).
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15,11.
Krátká schůzka Erbana se třemi zástupci PSVS kvůli informaci z pléna, se neuskutečni la-

18,11.
Krátká schůcka Kadlece so zástupci PSVS a AVPS - informace o zahájení akce.
19 c 11« - rá no
i
Schůzka Colotky a Kadlece se zástupci PSVS a AVPS: 10 bodů je přijatelných s drobnými obměnami. Jako výraz, dobré vůle přer- Zit stávku - niiaxánax odmítnuto.
19
-^dpoledne
Krátká schůdka Erbana se čtyřmi zástupci PSVS - informační»

20.11.
Výkrnný výbo^ přijal předsedu SVS Michala Bymáčka. Ostrý monolog» Itymáček iéměř
nepuštŕn ke sloVu.

21,11.
Čtyřčlenná delegace PSVS a AVPS složila na předsednictvu vlády materiály o stávce,
ale nabyla přijata. Vláda ukládá ministrovi Kadlecovi,spolu se zástupci studentů,
vypracovat zpr?'vu o stávce a jejích příčinách a návrhy vládě na opatření.
;
22.11.
.. -r tká scihú..kk Kadlece s Kovandou, Holečkem a kravcem. Domluva o tom, kdy 8. jak
r ilcží s-'ftdenti podklady pro tuto zprávu.
':1,1i r »
"činí Kadlece s Dymáčkem a Prokešem na junáckém sněmu - informace
2o-11»
'.laetnš pokračování schůzky z 22,11. a upřesnění
•'Ml.
..chůrka Erbana se sedmi zástupci PSVS .Jednání o stávce a konkrétních politických
otázkách / zápis viz níže/»
2,12.
Schůzka Kadlece a jeho náměstků se zástupci PSVS - předání předběžných materiálů
0 s-távre:
1) předběžné zh^dnoc vři stávky
2) rádcové poža£(?.yky

3) připomínky ke statutu KF
Vysvětlení těchto r.:ateriál°i a podrobná diskuse o příčinách a průběhu stávky
/ zaslal I«;.K .Prokeš/

Zpráva

o ¿ediťir.í

• Eyb^iem 2®. 1 1 « v

budovětfV.NF,

TÍčati v' LyrJek, Prokeš - GuUauer,Ilorák,fcravec,K ovanda ,Kymlička,
Dymácel::
zdůrar.rujt tři body:
a) stávka s iis-iým odstupem
b)
,
^
c) KJ'
ad a) 10 bodů jako naše specifikace principu p> lednové politiky, Chceme zamezovat
rozporům mezi orchiášenímň a sáany činy. Listopadový kompromis - za několik hezkých
1 1: v v resoluc . '.ískali posice lidé,ke kzerým nemáme důvěru. Vykládá manifestační
a podpůrný cha aktér stávky.nebezpečí vyplynuvší z konsolidace předlednových sil.
0 provokacích,je kterými jsme se setkali,o nevhodných zásazích: telefony,provokační
¡správy r embargo y tisku,soustředění státní moci* Z toho všeho neobyčejné napětí,
nevylučovali jsme úmyslné úsilí vyvolat konflikt. Osvětluje účel a smysl ps kritických pot:', oodú z •'teruí reôolwce.
"vzájemná neporoz'uauó. na Hradě - studenti nedali žádný slib o formě vystoupení,i když'
v prari jsme- u stoupili od jakýchkoliv pouličních projevův
Předává broiůru prcvokačníhc charakteru " SE1) a KSC".
»yjúfefcaia i
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s. Erban:
Zastává stanovisko"společenské autority"o Přiznává,že jsme na Hradě skutečně neřekli
závazné slovo o pouličních demonstracích. Zdůrazňuje body,které jsou nejasné,
vzbuzují pochybnosti:
- proč jsme se na Hradě nezmínili.o stávce,"když jsme o ni věděli"
- neúspěch nedělních referentů z tfv "neuměli hovořit?, nebo nálady mezi studenty už
byly takové?"
- když stávka,a podpůrná,tak proč hned třídenní
- 10 bodů: ob jasnit, kdy se objevily ,j§ck vznikly
- o noční úterní resoluci (5 bodů) -"znělo to jako vyslovená výzva k střetnutí politických sil". Jedna vec je ostře naformu1ovat stanovisko a jiná je jít tak daleko.
- " ty hrůzy,které se říkají na fakultách" - že by mělo padnout vedení,že vojenská
vláda by byla lepší atd. - víme o tom?
- spontánost jen vyjadřuje skgE vážný objektivní psychieký stav; "nebudu si namlouvat, že na pokyn z centra jdou všichni jeh tak do akce".
Akce v objektivních důsledcícj neštastná - posunula politický život poněkud
do leva. "Dělám si z toho závěr - jsme v akutním permanentním politickém nebezpečí".
Měli bychom se schodnout na tom,že nebudeme takto opakovat politickou aktivitu.
Vážit odpovědnost za to,jakým způsobem jsa« budete pomáhat progresivním silám.
Hovoří o setkání s kulturní frontou,o její uvážlivosti. Dlouho zdůrazňuje,že to,
co strana dělá není kompromis,ale vycházení ze skutečných podmínek,ne z ilusí.
Linie strany - neztratit důvěru, vlastního obyvatelstva,obnovit důležité vztahy se
spojcnci. Jít za tím s pronyšleným taktiekým plánem.
Byla stávka na podporu strany a vlády?
Jeho závěry: - odstranit neinformovanost na m š í straně i u těch,které bereme za
politieky přijatelnou sílu
- umožnit studentům podíä. na aktivní politice
Nabízí politické schůzky v pravidelných intervalech,říkal by nám co ví(s. výjimkami),
Kladli bychom otázky, uplatňovali svá politická stanoviska,náměty.
K ovanda:
Co se linie strany týče,zatímco zdárně obnovuje vztahy se spojenci ztrácí důvěru
vlastního obyvatelstva. 0 stávce se na Hradě ještě nevědělo,byla to jen jedna z
alternatév - rozhodlo s e oni až o den,dva později, 10 bodů minimálním programem,
prvodní návrhy resoluci byly daleko ostřejší,včetně vyjádření nedůvěry Dubčekovi;
o "Růžách,které se říka.jí na fakultách" samozřejmě víme.
Gobauer:
líechľ si vední uvědomí, že na Ora.dě jsme byli mentorováni, nem ohlo vzejít konstruktivní stanovisko. Nedělní lidé z ÚV - překážela jim bariéra míšení.
Třídenní stávka - ".moudré rozhodnutí", teprve druhý den začala veřjjnost chápe.t, o
co nám jde. Nechceme být ^hápáni jako destruktivní složka - excesy jsme sami likvidovali. (Příklady).
Dymáček:
IJezajímají nás formulace v resolucích,nevidíme-li personální záklaď pro jejich naplnění. Desinformovanost veřejnosti - z toho pak u nás jsme těžko zvládali přespřílišnou radikalisaci některých fakult. Naše chyby - neohlášení stávky -'pochybené.
- úterní resoluce
Naproti tomu víme o pátečním dálnopisu na továrny,zaměřeném proti kontaktům (kontra
řeči o překlenutí propasti). Neuskutečnila, se schůzka (slíbená) s čelnými funkcionáři po plénu. Otázka našeho pozorovatele'na plénu je otá„zkou důvěry,ta musí být oboustpanná. Nabízíme vám konstruktivní využití na^ší politické síly ( Erbenovi se
tato věta moc líbí).
Mravec:
Pod plněním akčního programu strany si představujeme každý cosi jiného - viz ostudné,
vyhláška o výjezdech do zahraničí,
s. Erban:
U z se resi.
v
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Pak se jednalo o ČNRa MF,ale to už jsem tam nebyl.
Záyěry;
- do pátku 29.11.1968 předat tfv NF návrhy na eventuelní zástupce studentů VS v CNR
pro dopňovací volby do tohoto orgánu. Návrhy budou seřazeny v pořadí závažnosti.
- IÍV NF bude do 29.11, doručena expertíza statutu NF,kterou zpracuje a projedná
předsednictvo SVS;
- předsednictvo SVS navrhne s. Erbanovi způsob a formy dalších schůzek se zástupci
SVS. Schůzky budou zaměřeny ke vzájemné politické informaci.
/ Zpracoval K.Kovanda /

V ý_n_a_t_e_k:
iro všechny případy byla připravena člruhá forma, organizace stávky, zcela vojenská.
Tato byla pečlivě propracována, nevyjímaje potřebné řády. ^e,ko důkaz uvádíme dnes
ukázku z třetího ne j důle žitě jšího vf.r.x, totiž kázeňského, označeného jako Zák 1-1-3:
Odst.ls
.$1, Každý stávkující /dále jen KS/rnůzebýt za svůj pobyt v místě posádky stávky
odměněn, případně potrestán.
§2.. -Odměny: a/ pochvala ústní
b/ pochvala v rozkaze
c/ poklepání na rameno
d/ mimořádné povýšení
e/ zapsání na desku cti
f/ vymazání z desky cti pr ukončení stávky
g/ kus chleba
§3- Tresty : a/ důtka ústní
b/ důtka v rozkaze
c/' dvě důtky v rozkaze
d/ degradace
e/ vydání jednočlenné hlídce VB
f/ vydání dvoučlenné hlídce .TB
g/ přímé předáni do Bartolomejské 15
h/ vydání třídnímu nepříteli
Odst.2 :
§1. Len platnosti tohoto Kázeňského řádu jes-f; přísně tajný .

.....o,.
KV

K událostem na Mail' Straně ;
Mezi nejzajímavější zážitky ze stávky y 3 oři ;

- veřejnost si vyžádala podpisové archy, ir kterých se sešlo za 4 dny asi 2700
podpisů (i jeden úředník z kanceláře presidcta rapubliky. jeden příslušní]-: VB,
asi 10 cizinců).
- podpisová akce našla odezvu u 00VB.
- mezi naše plakáty nalepil nejaly dobrák "výzvu" : "Chceme studovat za svoje,
né za státní" - stávk.výbor. I ro jistotu za rohem tentýž (stehný papír, stejjný
rukopis,jiná tuška) přidal : "Dělníci, musíte něco dělat.Iwáme jen 900 Kčs měsíčně"/
studenti.
- Na chodbě byla stávková výzdoba :
"Více duryňských specia.lit do KSČ" , "Všude dobře, kde nejsme my! - Běloruské přísl".
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_ 8 Historickým objektivem - I.
Dnes seznamujeme čtenáře 3 velmi zajímavým kusem historie (tzv. Madridská kompaktáta), možná boněkud vzdáleným, jak časově (dohoda byla podepsána v srpnu 1668)
tak místně.
Tenkrát král španělský vtrhnul pod záminkou obrany feudalizmu se žoldnéři
vlastními i vypůjčenými od sousedních kurfiřtů do liberálního vévodství Cestremadurskéh-j, obsadil je, odvezl kurfiřty Cestremadury do Madridu, kde podepsali "spolu"
"kadridská kompaktáta". Jejich přibližný volumen přimáříme :
1. Obě strany vyjádřily nutnost odporu proti reformaci. Tak ztoný 41. koncil se prohlašuje za neplatný. Po narovnání se svolá koncil nový,
2. Cestremadurská (dále jen cs.) deputace na vědomí dává španělské (dále jen S.) deputaci, že bude rokovat o narovnání. Vedení sekty a cš,vévodství bude posíleno.
Persony, které neodpovídají duchu koinpaktát, budou zbaveny dekretů,
3. Cs. deputace zdůraznila opatření směřující J:e fundaci feudalismu, dále věnující
pozornost sdělovacím heroldům, kteří musí sloušit oddaně. Protifeudalisti. cké
hlasy musí ustat a zastavena či: nost protifeudalistických družin. Musí být přijata nová opatření, zákony a předpisy. Přijmou se opa.tření proti protifeudalistickým a ilám. Mezi sdělovacími herrluy se provedou personální změny.
4. Cizí žoldnéři nebudou zasahovat do vnitřních záležitostí a jalenile pomine nebezpečí reformace, žoldnéři opustí zemi. Generálové začnou okamžitě »okovat o odchodí
žoldnéřů z míst, kde starostové sami zajistí pořádek. Další dohoda určí výpalné.
5. Cs.kurfiřti zajistí, aby cizí žoldnéři požívali veškerou spokojenost v zemi, a
aby k půtkám nedocházelo.
6. Cs. kurfiřti nedovolí, a! \ z míst odešli lidé, ktoří obhajovali feudalizmus a.
byli přátelští se Španělskem.
7» Dojde k další spolupráci mehi Cs. a S», zejména na poli hospodářském.
8« Celkové rozpoložení vyžaduje, aby byl posílen Varcelorský pakt.
9, Obě strany seštimují činnost všecké politiky, v boji proti militarii, nacionálii
etc.
10. Cs. kurfiřti prohlašují, že nežádali o rokování v Ííír :*ké kurii a že dal' pokyn
3vému legátovi, aby protestoval proti rokování v híraské kurii,
11». Bude přezkoumáno počínání cs. kardinálů v zahraničí a, vyvedeny adekvátní oučty.
12. Otázky, které vyvstanou, budou se řešit handlem cs. a S. deputací.
13. Byl vysloven souhlas, že všecka rokování od začátku srpna mezi cs. S. deputacemi jsou přísně důvěrná.
14. Obe strany přislíbily, že udělají vše, aby prohloubily tradiční fraternitu.
Cestremadurátí biskupové a kurfiřti sc vrátili domů doufajíce, že vykonali nejlepší, co mohli. Jak to všechno dopadlo, je však historie velmi smutná. Proto už

Z normalizovaných, učebnic
Matematika - slovní příklady :
1. Proti kontrarevoluci vyslaný tank řízený gardrvýn staršinou íFfenčuchinem jede po
polní cestě dleuhé 10 lem rychlostí 30 km/hod, Když cesta skončila, vzal gard.seržant Pančuchin ,aby nepoškodil úrodu, tank na záda a nesl jej 5k rychlostí 5 km/
\
hod. Jak dlouho mu trvala cest? do hnízda kontrarevoluce celkem ?
2. Na zapálení 2 obytných domů je třeba výbuch 1 muničního auta, pravděpodobnost
výbuchu muničního auta v úzké ulici je 7/8. Kolik muničních vozů musí naši přátelé dopravit na příslušná místa, má.-li Vinohradská třída po pravé straně 142
po levé 137 džmů, .jsou-li na třídě celkem 3 proluky a "2 domy jsou již vypálené ?
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3. Obsah nádrže hasičského vozu .je 4000 1. Nestříká-li vybraný hasič při rozháněni
demonstrace úmyslně vedle, je schopen tímto množstvím rozehnat 50 demonstrantů.
Kolikrát se musí vůz otočit, shromáždilo-li se v ulicích před sov.velvyslanectvím 5000 demonstrantů?
»
2
'
o
4. Na rozbití 1 m pískovcové fasády je třeba 10 zásahů ze aamopalu nebo kulometu.
Při střelbě ze vzdálenosti 50-200 m na každý třetí náboj připadne zásah. Kolik
nábojů je třeba na roztř^lení celé fasády Národního muzea na Václavském náměstí,
má-li tato
plochu 2000 m ?
...
j
KV e
Spláchnout - oslavovaná se nedostavila.
Svatý Petr zrovna zaléval - Viki si vzpomněl na onen vtip o delegaci našich
pracujících, jak se ptá svatého Petra., proč u náš pořád prší; on nalistuje ve své
tlusté knize G-Československo a povídá ¡"Totálně posraný, třikrát denně spláchnout".
Takže svatý Petr zrovna pročišťoval ovzduší. Jenomže mu s konve asi někdo zcizil
ten obrácený trychtýř s dírkama, protože voda tekla z nebe jedním velkým proudem.
Viki se brodil potokem, jemuž červená cedule na plotě přisuzovala neobvyklé
označení Na Souši. Právě, když přicházel ke vrátkům s číslem 7, se nebe rozsvítilo,
někde za rohem to prásklo a, pak všechno kolem rázem stichlo.a zhaslo. Takže se nepokoušel ani zvonit.
Když už byl skoro na zemi, ucítil vzadu škubnutí a zaslechl zvuk trhané látky.
Kus jeho bílého kabátu teá označoval místo, kudy vnikl do zahrady.
V pokoji, osvětleném dvěma svíčkami na piáně už bylo v koutech pár prázdných
lahví a dvě dvojice. Petr brnkal na piáno, Jana seděla na stoličce u něho, opírala
se mu o nohy a kývala se do rytmu.
'
Už tam byl chvíli, když se na to konečně někdo zeptal. Téměř se mu. podařilo
odpovědět lhostejným tónem :"Oslavovaná se nedostaví. Jela ty narozeniny slavit
k Jirkovi na chatu."! Petr vstekle vstal, vytáhl odkudsi ze tmy láhev vodky a nalil
mu skoro plnou skleničku od horčice. "Totálně, co?" ."Jo .'Iři) rát denně - spláchnout
- Ukaž já si ještě doleju". Teá si k piánu sedl Viki a začal pomalou, smutnou dvanáctku. IIrál už kdovíkátý chorus, když si k němu Jana přitáhla, stoličku a zas mu
nalila. V předposledním taktu udělal stop-time, zabroukal break a Jana se přidala.
Z. ívala blues, které dobře znal, ale nebyl schopen vzpomenout si, jak se vlastně
jmenuje.
Viki se pro
s dojmem, že leží na louce s; Veronikou a že mu slunce svítí do
očí. Vstal, otráveně vzdychl, přikryl Janu, stáhl roletu, aby ji slunce nebudilo, a
oblékl se. Pak prošel pokojem, kde mohutně chrápal Tonda, (ta holka., co se s nim
večer muchlala V koutě, tak už nebyla) ,vyšel áo zahrady a zajnířil lc bílému cáru na
plotě.
, Byl-už na ulici, když se z domu ozvalo piáno. Petr si k ternu zpíval (zase to
smutný blues, nedá mi pokoj - jak se to jen jmenuje ?) a jeho evatý jmcnovac práxrš
začínal první ranní příděl denní hygieny.
g.
Doporučená četba : Dopis pražských studentů fil»zofie Dr,Husákovi
Dopis pražských studentů ekonomie Dr.Husákovi
Zápis ze
- besedy starých členů strany,konané dne 8.11.1968 na Pr.hradě.
Integrál č.5 (proti pův.ohlášení snad před Vánocemi(
v
Zprávy (vydává red.rada při spoj.vojskách).
Integrál - časopis studentů MFF KU I raha - číslo 4/68 - 4.12.1968
Hed rada : laneš, Kohl, Křivka, Lešner, V.Novák, Prokeš,Muhlstein, Sklenář.
»
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