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Interwiew»
v?řed 14 dny mne vyhledalidva redaktoři z Jugo slávi0 í Hade Pavlovic /re dakde ''ouHre'ľ' t. j. Setkání"/ a Laslo Šekelj /ze "STďDENTa" a "Indexu" /.Trochu jsem se ternu podivil.
Chtěli však hovožit se studářnty,kteří píší do studentských nebe fakultních časopisů.
Xdyž jsem jim ukázal náš Integrál,který se nedá co do úpravy srovnat ani s pražskými
fa1:, časopisy /a Susred graficky připomíná Čs.vojáka/ ,rabec se nedivili; byli totiž
předem inf ormovár-i., že kvalita Integrálu spočívá v obsahu a jehŕ periodicitě (rapř. Ľko:v'ii
vychází po 3 měsících se správami 2 měsíce starými). Oba redaktoři si nechali vysvětli
jednotlivé rubriky,některé přeložit,jediné číslo,ktoré jnem měl při sobě,odvezli- líbila
se jim aktuálnost,angažovanost a pfivodnc.it našich článků. Nabídli naší redakci spolupráci '
Potom mne požádali, abych zodpověděl několik otázek.. lý se týkaly studentského hnutí,
vnitřní politiky ČSSR ,mých názorů na čin Jana Paladia,na důvěru k našemu vedení,semináře
0 koncepcích student.hnutí atd.
Při této příležitosti jsem je požádal r> rozhevor pro ráš plátek» Zde je:
Red: Jak dlouho , jak často a pro koho je vydárrán Váš časopis?
R. Pavlovic: Susred vychází již šest let každých čtrnáct dní y a je určen mládeži.jeh~ ná-pln zhruba odpo'"ídá Vašemu Mladému Světu- Je to revue,není. to orpán Svazu srbské mláceš'
ten vydává Mladost.
_
L-Seksljí Studenti v Bělehradě vydávají týdšník Student ( v němž píšu do zahraniční r.:'
riky) ,píšu ještě do časopisu Index,který je vydáván studenty v Novém Sadu.»
Red: Jaká je celková situace s mládežnickým tiskem v Jugoslávii?
R-.P.S Skoro každé město vydává nějaký časopis. Většinou to však nejsou dobré časopisy,
jsou ve vleku byrokratických komitétů, ze jména proto, že jro svou činnost, potřebují finan-^otace. Časopisům, které se pokoušejí jít vlastní cestou.hrozí sarJcoe (např-1 jublf -J
byla rozpuštěna redakce). Náš časopis,i když dostává dotaci 1.3 COC ro-ých Jinje poměrně nezávislý.
E - d J a k á je situace se studentským tiskem?
L.S.: Studentských časopisů je v Jugoslávii dost, v každém studentském městě-, Vyc>' ie,j:'
1 fakultní časopisy,ale nepravidelně; vůdčí silou studentského tisku
redakce fakultních. časopisů.
R.P.:Student bjil dlouho špatným časopisem!
L.
tak docela, musím ale přiznat, že našel svůj smysl až po studentských demonstrací '•
které proběhly v létě v Bělehrdě.S
R.P.:Stejně tGk temu,bylo v případě Susredu. o jara nebyl dobrý. Potom se obsah časopi su zlepšil, stal se vícě angažovaným Zatím, co dříve jsrae jej vydávali ve ä OCO, dnes v
16 000 v e s t c í c h
Red.: ^ jakých nákladech se vydává Student?
L.S.:Asi ve 12 000, index asi v 7 000 výtidků. A kolik Integrál?
Red.:0Odpovídám/:Asi 250 kusů. (Oba redaktoři se podivují, p e„;í se, kolik licí je u ,iá ?
na iakult" a zda jej dodávárna na jiné fakulty.)
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í 7y sami jste ještě studenty?
redaktorem,studuji dálkově práva.
L.
,-Íuji řádně filosofii ne druhém ročníku.
Re a.: íCteré společenské discipliny se studují na jug. vysokých školách?
íLP-¡Historie, sociologie, někde ekonomie.
Red»:Kdy začal zájem o čs. jaro v Jugoslávii?
R.P.:Změna v obsazení funkce l.tajmníka ihned vyvolala velkou pozornost.Jasno se udílelo
b "hen' března.
Red.: "o říkáte našim studentům?
R.P. :Těžjjo říci, mohu zaujmout stanovisko pouze jako pozorovatel {jsem sice v
ize ;;xz
sko ro týden).Pražatké studentstvo je velmi organizované, to se mi líbí. Mág všqk tfkový
dojem, že studenti neprosazují vlastní, osobní zájmy, nemají samostatnou iniciativu, ale i
že snad čekají na pokyny.Při prosazování svých požadavků volí specifický způsob boje,kt'-rý
myslua oč: o ví dá situaci)Jakási resistence, která, předtím v Evropě snad nelyla,ale ván vyhc
vuje.
L-5,sAsi totéž,dolř; organizovaní,málo je vidět osobní in:ciativy.Mám dojem, že fcidé nery
dost samostatně, nebo snad existuje skupina, která činnost ostatním diktuje.
Red.;Jak hodnotíte naše studenty po stránce politické vyspělosti?
R.P.:Cbecne těžko říci, málo jsem hovořil se studenty, spíše s organizátory.Politika je m
rodně zabarvena.
Red>:uo říkte našemu nacionalismu?
L.3.:I"éjsem proti, svr důvody máte raelmísilné.Pro vás je to jediná možnost, ostatně vaše
národní tradice je bohatá.ííedá se říci, že by stu-.enti v zahraničí byli lepší.
Red.V Jaké .ozice má v ^ugosláviix politika západní leviceES
L.S. :Zíá:rrvá
posice, není však organizována, jde o male skupinky,mezi mladými je všflV r>
hem více pravičáků. Levice nepředstavuje žádnou sálu. Nesouhlasím s tím, aby se prosazoval
jedir.,' mySlcoka.Aby hnutí meio smysl, a správný směr, je nutno vždy mít několik myšlenek.
Liter musí spolu soupeřit a v takovém boji se sjednoxtii.
Red.:Děkuji vám za rozhovor.
Rožulouval V. Kohl.

' y redakce.
1.
• žádné censurní pokyny od pp. Vohnoutka a Diblíka zatím nedostala ( nepr oteši u-:
jem-: =
2. V minulém čísle si opravte, prosíme, v článku Říká se takto:
Cd roáfcu 1962 bylo ve východoevropských zemích zatčeno nejméně 347 občanů KDR pro pokut
ú.t 'ku qo fiS .
3c Dostali jsme zprávu ofc krajanů z Hamiltonu ( Kanada
že se jim náš časopis líbí.3ňco
nás to těií, ale žádáme čtenáře, aby časopis nerozšiřovali akademickou půdu.
4> Budeme se snažit o čtrnáctidenní periociditu Integrálu. K tomu ale potřebujeme více
spolupracovníků,zvláště technického personálul
5» Všem čtenářům-studentům přejeme hodně úspěchů u zkoušek a upozorňujeme,že některé
zkoušky lze dělat i vícekrát! 1! Všem čtenářům z řad profesorského sboru přejeme.-aby přicházeli ke zkouškám řádně vyspalí a nasnídaní»
5» Další číslo snad vyjde asi 26.února.
7. Cestopisné poznámky kolegy Králíka vyjdou nejspíš ve zvláštním svyzku se zlatou oři
kou (viz sdiční plán ARTUŠ).
3<, Vítáme objevení ZPRAVODAJE Federace lokomotivních čet .( Viz doporučená četba).
T. Omlouváme se za pravopisné chyby v minulém čísle. (Viz diktáty z jazyka českého ko.egy Kohla z 5» třídy obecné.)
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Výzva redakce:
S politováním musíme konstatovat,že z 21 zadržených vysokoškoláků (26.1,1969) bylo
pět z naší fakulty. U dvou z nich vyžaduje VB 5?právu o způsobu potrestání na fakultě. Nejsou nám sice známy bližší okolnosti zadržení našich kolegů,ale vyzýváme
Vás všechny,abyste se nadále distancovali od všech živelných akcí. Budeme rádi,
sejde-li se nás co nejvíc na všech akcích organis cváných PSP,na jejichž smyslu a
příhodnosti se shodneme. Bylo byžsk však zbytečné dávat komukoliv možnost označovat
za iniciátory různých pochybených akcí vysokoškolské studenty.
Redakce.

I. - ré konkrétní návrhy k nové koncepci ASTRY.
1- Struktura:
Počet členů 15« Rozdělení funkcí toto:
a. předsedy
b* místopředseda
c« vedoucí mezifakultní sekce
^
d. vedoucí vnitrofakultní sekce
e. člen pověřený prací ve vnitrofakultní sekci
f. dtto
g- člen vnitrofakultní sekce,pověřený zastupováním ASTRY v kolegiu děkana
h* člen pověřený zahraničními styky
ir člen pověřený hospodařením ASTRY
k, vedoucí KIS
1- člen pověřený stykem s mimofakultní veřjností
m. člen pověřený stykem s politickými a jinými organisacemi na fakultě
n, ostatní členové,zabývající se ostatními úkoly dle potřeby
Poznámky: Většinu funkcí ASTRY vykonáva již dnes předsednictvo. Není omezením demokracie , jestliže vytvoříme menší orgán vzniklý z demokratických voleb,
c. —g. vnitrofakultní sekce přebírá piáci všech sekcí a členů ASTRY,zabývajících se
jednáním s vedením fakulty,studíjním oddělením a obecně fakultou jako státní institucí.
Jednání ASTRY s fakultou jako institucí je základním úkolem ASTRY jako samosprávy,a
prote je nmtné vybudovat takovouto silnou sekci(i z důvodů koordinačních),
k. - 1. K nim se v případě potřeby vytvoří sekce.
Ku
ukazuje se nutným pokračovat v navázaných stycích s továrnami apod.
h.-i« zdá se,že nebude nutné míti v těchto oborech sekce.
Zmenšením počtu členů ASTRY se zmenší zaměstnanost aktivních lidí na fakultě,a to
by mohlo podpořit vznik různých politických i jiných spolků a klubů. Tím by se úkoly
1. zvětšily.
2-. Volby:
V-« Kandidáti: kandidáta může nvrhnout 2.1.1. ASTRA, 2.1.2. politická organisace.
spolek či klub, 2.1.3. jiný spolek 2.1.4. studijní skupina 2.1.5. nejméně 1? posluchačů. Návrhy musí být do dány volební komisi nejpozději do 14ti dnů před zahájením voleb. Kandidát,splňující tyto náležitosti,musí být sgistrován.
2=2. Kandidátní listina: Nejméně 7 dní před zahájením voleb musí být vyvěšena ve všech
budovách kandidátní listina obsahující: jména kandidátů (ročník a obor) a zdůvodnění kandidatury, které 2.2,1. předloží: 2.2.1.1. kandidát sám, 2.2.1.2, objekt,uvedený pod 2.1.1. až 2.1.5.,2.2.1.3. obojí}
2.2.2. nemusí být dodáno,
2-3. Volby: členové volební komise obejdou jednotlivé studijní skupiny, přičemž každý
volič se, kromě odevzdání volebního lístku,podepíše do seznamu posluchačů,kterým
bude člen komise vybaven. Volby potrvají týden,během tohoto týdne obejdou členové
komise každou skupinu dvakrát.
Na volební lístek napíše volič libovolný počet kandidátů z kandidátů registrovaných. Zvoleno je prvých patnáct,dle počtu hlasů,dosáhnuvších nadpoloviční většiny
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odevzdaných hlasů. 2.3.1. v případě že této většiny dosáhlo jen 12 -14 kandidátů,
může nová ASTRA vypsat doplňovací volby. 2.3.2, V případě,že této většiny dosáhne 7 - 11 kandidátů,musí nová ASTRA provést doplňovací volby. 2.3.3. V případě,
že této většiny dosáhne 0 -6 kandidátů,zůstává ve funkci strá ASTRA,která provede
doplňovací volby. Dopnovací volba je provedena stejným způsobem jako řádná,
a to 3 týdny po ní. Po doplňovací volbě se ASTRA ujímá funkce s uvedenou většinou zvolenými kandidáty,bez ohledu na jejich počet.
2,4- Odvolání člena ASTRY: 2.4.1. Ölen ASTRY pozbývá své funkce, vyslovi-li se proti
němu prokazatelně více než polovina posluchačů fakulty, nebo 2.4*2. odvolá-li
go skupina studentů,za kterou kandidoval.
2,3- Funkční období je jeden rok.
Raven comp. Ltd.
P.Sr. Návrhy jsou míněny vážněl

Poznámka: Tímto článkem zahajuje Integml- seriál k problematice studentského hnutí.
1„ Základní problémy.
.-."' r —.. Tr" 1fc-vr^í,70. hnubJ- uojsne. u.'vybľí rnn bufciš jortno tný program. Kolega Vajrauch
tvráí,že nejsme politickou silou,protože nám opět chybí program politický; dokonce metodický a taktiský plán a program ideový.
Politický seminář se sestával z několika navzájem nepropojených referátů(Popel,
Kovanda,Hrůša atd.), ani jeden nebyl ideového zaměření,přibližně dva byly metodického
charakteru,jeden (Vajrauchův I byl sociologický rozbor.
Pokusy o koncepci postoje studentů k vnitřní a zahraniční politice skončily závěrem,
že bez ujasnění si vnitřních studehtských problémů,vyhledání základů,zelména ideových,
nemůžeme žádnou koncepci stanovit.
Potom se vytvořila skupinka,která se snažila v diskusi nějakou ideovou základnu najít. v Potud stručná zpráva z politického semináře,organisovaného PSP dne 28.1.1969.)
Povolím si dále nastínit,s jakou ideovou koncepcí se chci dalších seminářů zúčastňovat- Nedomnívám se,že by se podařilo najít nějakou původní ideologii či snad dokonce
filosofii. Ostatně žádná filosofie nebylo sto zatím problémy vzájemného vztahu člověka a
přírody;člověka a techniky(což je už vlastní výtvor člověka)vyřešit. Naopak jsme byli
£vľ'(kf toho,jak člověk sám použil techniku proti sobě,jak zdánlivě pokrokové ideologie
proti sobě(deformace z padesátých let, zásah jedné komunistické strany proti
• i,) o Chci upozornit, že v, takové situaci,kterou možno pojmenovat krisovou,•
BĽ
v..e poprvé,podobné problémy měli mnozí - například téměř všechny národy světa po
druhé 3větové válce. Tehdy se vydaly vyhledat nějaké nepochybné pravdy,které by byly přijatelné pro všechny státy světa; toto hledám, skončili., přijetím Všňobponé deklarace lidských práv.
Naše současné postavení se dá charakterisovat také jako krise národní. Bohužel je
už osudem našich národů,že o své bytí musejí od nepař ti bojovat. Víme,kdy náš národ
zvítězil? Obecně se dá říci že tehdy, když byl kulturně na výši,když byl každý jednotlivec na takové kulturní úrovni,že takto nabytými jistotami byl sto neodstoupit ze žádné
posice. Ve slovech kardinála (snad?) Piccolominiho,že "Leckterá žena husitská zná písmo
lépe než italský kněz" je renept na získání takové jistoty. Bible,která tehdy představovala základní pravdy lidského života a pravidla společenského soužití byla ovsem pravdami do značné mírjt absolutními, které mohly (kdyby tehdy bylo více de-mokrariin) m uhodnout:
spor mezi thdejší oficielní praxí církve a revisionisty.
Fři formulování našich stanovisek bychom měli vycházet z takových poznatku a tvrzení, které je možno považovat za nepochybné a snad i absolutní.i kdybychom měli zdůvodnění tohoto hledat v pblasti praxe. V oblasti společenské jsou podle mne takové hledané
pčvdy obsaženy ve Všeobecné deklaraci 1 i / l . o k ý u l i p r r v j 7 v + . < = t > ŕ b y v l w m měli vycházet. Dovedu
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si představit vaše zklamání, "to přece'není nic nového","to je tu už dvacet let",mnozí
zřejmě řek nou,"tedy stačí se přihlásit k deklaraci". Ano,záleží na tom jak se přihlásíte Podle mne je Deklarace obecný humanistický program,jehož naplnění ovšem představuje
práci pro více než jedhu generaci(v nqěí zemi).
Václav Kohl

Kolegové, ve dnech 10. - 1<>. února 13&3 se knualc zasedáni přeá&edrnc-tva SVqt. k'se zabývalo těmit* otázkami»
lc Co vlastně chceme, neboli
a) kde stojíme dnes
b) co bude východiskem pro budoucn©«t, rwboli
a) koncepce dlouhodobá i krátkodobá.
Jaké j-rcTBtřeďky máme, jak jar,« ailni, neVrli
a) co dál se Btuden+nlspn hrnutím a SVS,
V jaké konkrétní prostředky využívat, a jal» W V * p«Ř-e
-málná a neformální struktura studentského hnutí, neboli
j o má dělat PSVS a co jiné formální a neformální skupiny,
o., jak uspořádat své styky se ZVS.
4. Konkretizace našeho předchozího a nástin alternativního programu, neboli
a) NF a co se s ní stane, když do ní SVS vleze a co když ne?
b) Určení priorit v naší práci tak, jak je vidíme my,
c) co řešit na třetím parlamentu SVS.
Protože se domníváme, že se tyto otázky týkají nás vše.ch, byli bychom velmi rádi,
kdybyste nám napsali, co si o tom myslíte vy. Přidáme ještě tuto otázku:
5. Co si myslíte o vztahu Astry a PSP, Astry a AVPS, jak by jste si tento vztah představovali v budoucnosti.
Čekáme na vaše příspěvky, předem vám za ně děkujeme.
Redakce

V tomto čísle se chceme více věnovat klepům z domova, proto odpadá obvyklá rubrika
"Říká se" a nahrazujeme ji rubrikou
Agentura JPP sděluje.
V ý ň a t e k : Sedm pražských dní.
Str. 7?
^
... ve tři ráno 21. srpna vnikli do konceláře předsedy vlááy ...^parašutisté, postavili všechny pracovníky přítomné v jeho kancelář:' ke zdi a Oldřicha Černíka vyvedli
god bajonety. Dvacet minut po té volal předsedu vlády Alexander Dubček, chtěl s Oldřichem
Černíkem hovořit, ale pracovník ministerstva už mohl Alexandru Dubčekovi pouze oznámit, se
ner..ůže s Černíkem mluvit, že byl odveden. Pracovník telefonoval tak pod vojenským dozorem.
Alexander Dubček řekl, že on zatím na tom není tak zle a aby se drželi. Celá budova předsednictva vlády byla obsazena vojsky a pracovníci internováni do pěti hodin odpoledne.
Vojáci rovněž úplně rozbili telefonní centrálu se všesbi důležitými linkami. Někteří praco-říci ministerstva při t3to akci přišli o svoje hodinky.
- - 70:

... asi po deváté hodině ve středu 21.8. se v kanceláři plukovníka Molnára shromr'
. .ělíolik lidí. Byl mezi nimi Hofman st., Peroutka, Dubský, Šii;toniček, Štamberský, Balrbo.n, Lukáš, Klika, Zimmerhansel, íasář a snad i další. Molnár těmto soudruhům ukázal naji:\..'.
lušníky sovětské KGB a řekl, že pojedou s nimi na ÚV KSČ, kde vezmou do ochrany ss. Dubčeka,
Smrkovslcého, ICriegla a Pavla a převezou je na KS SNB Praha. Padl dataz, zda si mají vzít

s sebou pistole« Molnár řekl, že ano... *
... v první*: patře tyekanceláři č. 70 se mr.5 v brýlích, ptal, kde nají kanceláře ste- Lubcok
Smrkovský, Kriegel, Pavel a kdo prý zná soudru 17 or obre . Eiká 3 3 , ž'i so našich prace
dále reptal: "Kdo z vás je hrdina? Kde půjde k IXiběckovi a řekr-íx Jménem rsvoluôrť. *-'ľ1'
vedená s, Indrou jste vzat do ochrany." Všichvi r-rý odni-oli- Později 33 přihlásit; Ľjfrir.
B't* a horlivá se užil formuli ...

Co to js, když so rekret

J e c h

i e

V e středu 22. ledna 1S69 33 v libeľ^é Ôschii konal další rríz zrsfjní'io praž e.•ech o
Jodasova bratrstvo. Autor si dovolal posbírat riľ'tera J^stv.naé • inforra;-' o vůdcích tobete
spolku a jejich nynější i předchozí činnosti.
Kdo jnou tito lidé? Všichni ;>nu -11 rwhnls Lí aktivní, těl-ovikáři a paiivní "encv> tae
nírh organizací. Jodas, jejich vůdce, byl před váikru -Phioc^nsfiaeri administrace Rudého pri
va. po válce byl zaměstnán v tělovýchově. Politike, nikdy nebyla jaho silnou stránkou, graooval pro střenu v okrajových složlcádi KTJ a jPPPP Politicky se ozval veřejné teprvo po lec
nu 1968 (svého času vysoce populární dopis u ti starých libeňských souC-uliů - Jodas, mi dr
kal, Morávek aj.) a vášnivě, ba přímo neohroženě se p.'s-vil r.a politické kolbiště a? po
srpnu, pod ochranou bratrských tank' . kdy svolil své přavr?c-nce r.a první aktiv 9.10-196c
do 5echie v Libni. A protože na víc nestačil, povolal si nakblíka Kapka, jinak bývalého
ředitele CKP, kterého sami dělníci sessdiji a 3 ulehčením vypnvcdili 2a vrata- a kt~rý
ze zármutku nad tím prohlásil, že se vsdává vsi politické činnosti. Přecs v s ak neodclal
úpenlivé prosbě kolegy Jodase a proslovil hrij antní štvavý projev o celkové situaci v
a ve straně.
Jim po bok se postavil další neohrožený borec - Farára. Brusič (šlejfíř, jak se řásu
hrdě před válkou uváděl) , tanečník, malíř a r^žisir LDOC, člen Svazu výtvarníků, který také nikdy před válkou nezastával žádnou vyšší ntrnáiiokou funkci. Slov;/ nevybíravými., ~hlan
sky a furiantsky přizvukoval udatna Kapkovi ?:a frenetického potlesku přítomných.
A tatc nenátláková a extrémní skupina pokračovala ve svá štvavéT frakcionářské a
rozbíjeeské čimnsti dále v Lucerně, vysílá? a zvé lidi na aktivy starých soudruhů a jejicľ
posledním husárskym kouskem byl již zmíněny aktiv 22.1» t.r> (opět v Čechii).
Pcčet účastníků se odhaduje na 450 -- 500* Vekový průměr 45 - 50 let« 15. března fe:r
bude třicet let, kdy pro tuto zemi prakticky načala válka. Kde tedy j rov. ti přodváleč:;. ,
stáři členové strany, ti staří soudruzi, jejichž jedněm se všechno tohle korá?i Vstupov 1 .
se snad tehdy do strany ve 14ti letech?
Ale vraíme se k Čechii 22.1. Terúčnkrát už byl i Kapek málo.A tak v předsednictví, "idíme kromě již jmenovaných, i prof, Langa, prof« červeného, a jako "hoz-1-^" i čl:ra UV " SC
a poslance Jo Viléma Nového, který byl uvítán skandovaným •>:• itleskep.., (Jeho .i tak zračná
ha v této společnosti zřejmě ještě vzroste díky c-hvalre zrá:..5ru. ir.terrir" 1'v.sré po- •
•>iávnc zpravodaji AFP). V. Nový také přednesl hlavni referát- ľ.Iteh"i ¡.e vitý aí pc, u. líčením iohoto aktívu. (Nemám m to čest si^aý žalu .lek) „ Snad jun nékolik ro:rá.~~L
k celkové atmosféře.
Rečníci byli často přerušováni výkřiky z pléna, zvláště zrodili-15. 0% o lidech, které
přítomní příliš nemilují. Mluvilo se o potřebě biče. o n^berpačí sionisar.i •,. Víte. když
slyším od těchto lidí slovo sionismue, když je slyžím mimo.t o boji pr.-ti s:oni s t t j ; automatiteky si to překládám .. Ano, to je to, o čem mluvil J. Dmrkovský na prvrán mívingu.
s pražskou mládeži, to, co tehdy netrval :'tím srinotveu po Ckecbe.l sovi.11 - je to p.ntÍĽe»T>iti^
Ptáte se, proti komu se tam bouřilo? Vjpomente si r.a ¿.rá^a li-li z tisku., televi zs, rozhlasu, na jména předních ekonomů, prostě na jména těch, kterých si všichni vážíme, které
máme rádi a víte, proti komu se tam brojilo- Ano, šlo opět o Sika, Hájka, Kriepela, Golč
stvickera, Škutinu, Hochmana ... Svou. pozornosti poctilo shromáždění i kolega Holečka.
Je ovšem otřesné, že toto shromážděni diskutovalo i c činu Jana Palacha, Bylo to stra
né,Vzduchem létali imperialistická rozvědky, rafirovaní a lstiví nepři'telé
Myslím,
že je jasné, že na tomto foru Janův čin ani nemohl být posuzován jinak.

Ov.'íom ú č.v i tníci aktivu ee
3
r \ '.••.*. j
o '.cor.r rtát r č5nf j.)" :o+"' - . , P." L
pnčá ji:- totiž, že celé dnešní stranické váóeni nekoná dc'statecna svou
sr • o .-:ou a
internacionálni povinnost. Domníváj? so též, že voľby clole/étů na 14. £>j~zo
p 1-0 b í ha" y
regulérně, nebot so konaly v nezdravé a i n o e f C } ' . — i , ke svoľání sjezdu bude třeba ?íT'"j
provést c' rosní a krajské konference, zvoli.; nové žnle^áty« «eohivám bez komentáre»
.'yslím, ž r. j sne jim již venovali více místa, ne 2 si
louži, konstatuji jen, š'.o
tente článek si zdaleka nedělá nárok nc. to., aby b;, i j:ibou"i analýzou činnesti libonrk-'
frakce, je to jen hrst informací z obvykl r- tk-bře inío naovs ufch r::\ůiv, ktoré posbíral
J. ^t lár.
J, Stolár

Z norr-ali zaváných ucebj:.ic 7T.f
í.'eihod.i Kuzňuševa-Ha elbrichta
k chvcení kontrarevolucionáře do černé Volhy®
BuOiví X. vofctor z E n ,jc ,jz složky j:,ou kartézskými souřadnicemi polohy kontra?. svolucion-'ŕe v Čase i=0»ř/./tíudiž spojitá vektorová fea definovaná r..a E^ . ječ jsouc vedena.
jeho svědomím,vede kontrarevolucionáře k přemísťování z mleta : a cisto tak. že platit
f (/
p »-o všechna n nezáporná,kde n jo č sový p^ramotr»Budiž dále ; veřst ová metrika
r.' .i ' :o úplného rotrického prostoru kl(-~) sestrojeného nad
<.?:• pií.dpóklaíu.že jo 'ontra
r
' : en:'ř vybaven dopravními prostředky pohybujícím sc kifcečnou ryohlc-~t.í o c . p 3 • i" y.
.*
•' zova podmiňte, pro funkci f(.) s nějakou konstantou - G O , 1) a rotora s t í f( } jo
kontrak-oivní.Tín splňuje p draírky jakési věty,která rík* tzc pak e/i sluje právě je-«
(to je jeden a jen joden) xc2í(->'.)
, .
,
. .
, v
v
,tak,ze limfiX .) -x^UniEtiífie-ľi co tohoto boou černou
Volhu-pale skoro jisto,s pravděpodobností?-"!/'"'
r o v ¿i je.drou kentrs revolucionář octneZaznamenal J „ Králi k

Ja' jsme již ozná-ili,vyjdou sebrané cect opisr.o poznámky kelegv Králika ve zvláštním
svazku.nyní však otiskují; e ji.ho

Skc roľe.jeto nja ezi ď ve čár:/
'.vám tu snvlu, že kcy" sc roz odru jít n s některý kcncort z těch, co nabízí i'raze
česká filharmonie, bývá pravidelně i mimořádná ^ch"ze SMry» Ta sr.fla se s uspěchám opakovala i ve čtvrtek 9.1.1959.
Na programu byl Bohuslav Martinů a Pozbor politické sitnr.ee* Obojí lze stáhnout jen :: prii, čehož dika zem je tento kusý záznam:
Krátce po 19.00 zjednal Ivan Sklenář troj In moc rýn
ši;ě cím chnvbou tyčí v poloprázdné a poloplné lr. 1 klid a pozornost cc obrátila k prvnínu řečníkovi, panu Dr. Kořír o
vit Předeslal, že jeho zasvěcená slova vebudou
ěcerré} proteze taLová slova by nás epíše nutila k pesimisnu. Krátce po Kyjeva totiž přijela sovětská delegace ved-ri ».'uše-"»-r.•
ač :?e ýejí příjezd očekával až po Nov'- • roce- Seľscu er-ob. které doswl navštíví, las ire:y>
lec«;:s n&povddět o tvrdém postoji této ''diplomatické'1 mi?«;, kterj ¿3 odrazen rjučaon'ho
stavu sovětského vedení, jež nemíní ustoupit napros :o
ní ocho- 0;" Kvjeva. neairr.il
den,. aby naše stranické vedení neučinilo ro;'a.ý krok.
r.sbo cpat;,3i.í ktoré r-dléhá požadavkem sovětské strany. Nelze jinak, pretešo jssta sc oavá-.-o3i.. a
pln"i .
Pro pro'ilod:
1. 'iěkterým člen'01 UV byle zakázáno vyetupovat.
• ..
•"or.oeutána kenpaň kolem pravicových sil.
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3. Byla započata kampaň proti některým člen m vedení státu, použito formulace "nedozírno
následky".
4. Teorie velkých nátlakových skupin.
5. Zákaz vzájemných styků stranickým orgán"'m téže úrovně.
6. Rozněcování rozporů, umělé kampaně.
Pokud jde o body 4-6: argumentace je primitivní, a lze ji nalézt ve všch historických
epocnách při upevňování režimu všech diktátorů od starého Egypta až po současnost. Pokud
jde o Snrkovského, jeho osoba se v bodě 3 octla zcela logicky, aby posloužila určitým
cílům. Vocchny ústupky byly dělány zřejmě pod výhružkami z pozice síly, které jsou bohuie1 scela reálné, což jsme si ověřili, když na počátku roku vyjely vojenské jednotky na
" k č n í cestu, aby se podívaly, co lid této kolonie dělá, zda se nebouří. To je ovšem
mocenská, která zapomíná na to, že bojovat lze i mnohem modernějšími a účclnější. -třeaky, proti kterým ta moc mocná není. Jediáé positivní, co z této situace zbývá
a jociné, co m"že naše vedení nabídnout: musíme věřit. Odtud se sice východisko jeví
rest pesimistické, ale přece jen tady stále něco je. Národy, které jas se říkává, jsou
v područí imperialismu se nevzdávají. Nad tím stojí zato se zamyslet - totiž nad vytvořením skutečné akční jednoty, která by držela vedení v určitých mezích a nutila je ne k
otevřené srážce, ale k respektování základních demokratických principů, bez kterých společnost žít nemůže.
Kolega Daneš pak oznámil, že student prvního ročníku PF, který byl zatčen a zmlácen
policií 7.11.1968 zemřel den před Štědrým dnem. Na přání děkana právnické fakulty byla
provedena pitva, která sice souvislost obou událostí vylučuje, ale přesto se tím bude
zabývat Vojenská pro'ruratura. 0 případu byl zpraven i generální prokurátor. Kolega Gebausr
požádal v CNR o pomoc i federálního ministra vnitra.
Kclega Sklenář pak přednesl návrh prohlášení k politické situaci, k němuž as.Milota
poznamenal, že k tvrzení patří i dvkaz, a as. John, že k důkazu patří i citace z doporučene' literatury.
Astrální Všudybyl a několikanásobný zástupce a vyslanec s osobitým posláním, Mirek
Prokeš poznamenal, že současnou situaci si vedoucí politickovo zavinilá sami zrušením
informačního toku, takže se v budoucnu mohou zase dožít překvapení, a že jeden z nich říká,
že veřejnost komplikuje politikem život.
Keni to naopak? (koho tím asi myslel? pozn. red.)
Po teto trojici se ujalo slova trio "přátel z fabrik".
První: Svaz kovalo? zasedá za účasti vlády, což je neobvyklé, protože dříve jim bylo '
milion lidí málo. Se Smrkovským se snad udělá kompromis. Svaz horníků nás stačil pocho .it..
hůř jsou na tom Stavební firmy, byly moc opatrné a šly radši za vládou. Televize vzala
ten slovenský sjezd dobře, lidi tam byli otrávení, jako v 50. letech. Ten Husá' je drží
moc zkrátka. Kováči jsou pro něj prašivé ovce, tak je to těžké, ale zbraně se nesmějí sio
žit a to platí i pro styky s inteligencí.
Druhým byl oblíbený řečník pan Vlasák. Šli jsme s delegací kováků na hrad oznámit, jak
se věci mají s tou stávkou. V salónku byl Kolder a Lenárt a s těmi svými obléhali bufete
Pak konečně přišel Dubček, a my jako že jdeme za těch milion kováků a že sjezd čeká.. Já,
~
1 stávkou, a to jsem asi neměl. Dubček na to: stávkujte, ale určete mi adresáta, který
" d v í dat za krveprolití, 3rfegdeu{já.e§ taro mě s t ské náměstí, oznámí, kdo všechno mu podr
a odstoupí. Když jsme se ptali, proč je tam Biíak, krčil rameny. Asi padesát
mi .-i., jsme mluvili o řízných otázkách. Zastavil se u nás Kadlec, Qibček že ho pořád přesvědčuje, aby tc vzal, a Kadlec že chce informace. Tak my hned na Černíka, a tan, že je
tištěnéj ke zdi, a že informace nemůže obstarat. Pak tam lcouk Husák: Ano, vím, že se o mně
hovořilo, ale copak já dělal padesátá léta? A že jako bude mnoho lidí pálit hlava, až on
začne jmenovat. Kadlec na to, aby jmenoval, ale Husák zas že ne. Řekli jsme Dubčekovi, že
kováči chtějí ekonomickou reformu, Dubček na to, že s tím jsou trable, a že Hájek dostane velkou státní funkci a Smrkovský že stupňuje kolem sebe chaos a napětí. My na to, že
Smrkovský nemluvil zrovně štastně o Poláčkovi a o leninismu, a že nechceme kabinetní politiku,- Černík řekl, že se kabinet dělal před srpnem taky, a že on už aa nic nemůže.Dubče-k
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- luvil o studentech, Kadlec je obhajoval a my taky. No, ta stávka by stála čtyři
rdy denně, ovšem pánové nahoře by byli i obyčejným zahoukáním sirény asi dost vyvedeni z míry. Hospodářsky je to špatné. Černík říká, že mu dost lidí odmítá křesla, Dubček
že strategii má, ale lidí ho nechápou. Co se týče konkursu na generálního ředitele Škodovky , o tom jak to bude vypadat zítra, to se snad dozvíme víc.
Třetí: Vedení státu nemá příliš prostoru a národní sebevraždy nejsou perspektivní,
uusíme proto vyvíjet stálý tlak, a držet vedení v určité linii. Stávka nebude, ale musíme
být bdělí. Prohraná stávka je pro dělníky to nejhorší, a víme, jak to dopadlo v Jiašarsku.
Nesmíme nechat vyprovokovat ozbrojené akce, po nich by přišel zákonnitě obrovský pokles
aktivity a vláda shora.
Bylo před devátou a zároveň před pátou /ta první byla hodina, ta druhá symfonie/
po ulicích toMtouzalo a a Ron Golan právě dohrál koncert pro violu a orchestr. Pak se
z-stříbřily zvuky žestp, smyčců a klavíru a po potlesku patřícím rovným dílem filharmonikem i dirirentovi Zdeňku Košlerovi, ztichly chodby, pan Košler podal každému hráči ruku,
což se nedělává, a zhasla světla.
V lí 1 i v Rudolfinu.
Čtrnáct dní nato ztichlo Rudolfinum znovu. Minutou ticha hořel tichý pianem jednoho
čistého srdce, které svým horoucím činem zapálilo miliony dalších. Bez potlefeku doznělo
Sukovo vyprávění o věčné lásce a o čistých srdcích. Ticho mluví víc než slova a činy mluví
víc než ticho: roh náměstí hlásal do vlhké mlhy toho večera: Náměstí Jana Palacha.
Jan Králík

V rámci zvýšení intelektuální úrovně posluchačů naší fakulty zařazujeme první lekci
KATEiíA'í ICICQFYZIKÁLNÍ

LATINY

přednáší kolega Králík

Protože během několika nejbližších dnů donese Sona Ekartová - a budiž jí za to dík ; virusu nových astrálních dopisních papírů, kteří poslouží prvnímu mohutnému zařehtát tickoíýzikř-lního šimla, a protože ponesou hlavičku s nápisom v jayce latinském r
. jenž zřejmě vzbudí vlnu roz .ořčení originalitou své latinské části, dovoluji si
počati toto malé vysvětlení.
Nápis zní: Universitas Carolina Pragensis
Facultas líathematico-Physica
Astra - Consilium studontium Academicum
První řádek je adiskutabilní. Druhý opřádá toto dilema: Fakultní novoročenky nesou
název Facultas L5athematica Physicaque, což je moderní latinský středověk. Před nějakým časem jsem zjistil u tehdy ještě docentky, nyní už profesorky a vedoucí Katedry věd o antickém starověku na Filosofické fakultě University Karlo vy /KVAS FF UK/ Dr. Kamínkové antický
překlad Facultas Scientiarum líathematicarum Physicarumque, což je sice dlouhé jako čtyři
stonožky, ale zato vskutku ciceronské. Pan prof. MUDr. Dr.h.c. Lenoch Br.Sc. z VUCHR-u
/Výzkumný ústav chorob rheumatických, nikoliv: Vyléčí Úplně CHRomé/, odborník přes rheuma
a latinu, doporučil: Facultas Mathematico-Physica. KVAS FF UK dnes svůj původní překlad
zkrátila na Facultas 1'athematica Physicaque, což už známe. Pro Astru jsem pak volil překlad
nejmodernější a nejkratší /viz výše/.
Třetí řádek textu by zřejmě působil rozpaky i nejzkušenčjšími Ovidiovi. Po čtvrthodinové ;.oradě přeložila KVAS FF UK Astru jako Consilium Scholarium Academicum, na rozdíl od hlavičky dopisních papírů Svazu vysokoškolského studentstva /SVS/, která nese název Unio Studen-tium Universitatis. Jak je už zřejmo, zastupuje slovo studentská - scholarium a studentium -studentstva, což není gramaticky, ale jen v podstatě totéž, i když pravdě je to blíž právě
naopak. Pro Astru jsem volil i tentokrát poslední supervýstřelek latinské moderny tak, aby
byl v souladu s volbou první a s překladem, jehož prioritu má SVS.
To t vše a ostatní vysvětlím osobně. Teď už jde jen o to, aby se po těch papírech se
zlatým štočkem psalo dobře, pravdivě a ne zbytečně moc»
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ASTRY

Předsednictvo Astry, všdono si toho, že současná struktura této organizace a současný stav na fakultě nedovoluje kolegům z prvních ročníků, kteří by měli zájem o aktivní
práci pro blaho celku, dostatečně rozvinout svou iniciativu a své schopnosti, rozhodlo se
svolat všechny zájemce, (zvláště z prvního ročníku) na menší sezení dne 26.2. v 18,30
do ' 1. Se všemi, kdož jsou 3chopni a ochotni přiložit ruku k dílu, sé tam sejde člen
předsednictva Astry kolega Dararš. Účast studijních vedoucích a kandidátů Astry z prvního
roční:oi nutná. Udávejte nám schopné lidi ze svých kruhů. Udání vhazujte do schránky označené Astra.(Ke Karlovu 3).
Předsednictvo Astry

Okna zamrzla
bílým vějířem
střípky křištálu
křehčími
než sýkorčin hlásek
bílým vějířem
křehkých květů
tak jemným
že taje pod dechem
vějířem
sněhových tanečnic
co tančí
/nikdy za úplňku!/
nad střechou
a mezi domy
nad řekou
a mezi stromy
chyt je do dlaní!

Vzpomínáš ještě na ten v ř^iu den,
na odpoledně kousek za Prahou,
na zahradníka s dobrou náladou,
jenž v zahradě nás samé nechal jen?
Květiny pak ode mne jsi vzala
a lesem jsme šli, pospíchali snad,
cestou již cítit podzimní byl chlad*
U kaple květy jsi na hrob dala.
Kdo jsou ty květiny položené,
kde vode, která přes louku tekla.
Jako by uběhl nejméně rok.
Mám přání stokrát Ti zamlčené:
Abys mi brzo zase jednou řekla,
žo s jarem najdeme společný krok.
David

-J-

D o p o r u č e n á
1.
2.
3.
4.

četba:

Integrál č. 4 /ročník II/
Scdír srpnových dnů /vydal Hist.ústav ČSAV/
Zpráva o schůzi v libeňské Čechii 22.1.
Odpovede na niektoré otázky z cktívu stranických funkcionárov v Dubnici nad Váhom
dňa 10-1.1969
Devátá evropská konference národních studentských svazů v Budapešti.(leden 1969)
Stenografický záznam semináře o studentském hnutí, konaného PSP Sne 28.1.1969
Zpravodaj Federace lokomotivních čet
;. o m „ ; 3-7 k nahlédnutí v obvyklém informačním centru.
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