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Vážení čtenáři !
Původně jsme vám chtěli předložit tentokrát veselé, bohaté, pře^plesové číslo,ale
není nám toho dopřáno. Nebudem rozvádět naše potíže (od zkoušek, přes potíže s plesem
a nedorozumění v redakci až po dosud neinstalovaný cyklostyl na naší fakultě). Faktem
je, že Integrál se na naší fakultě netiskne a ani toto číslo nebylo ( ve chvíli) kdy
se píše první stránka ještě nevíme, kde toto číslo budeme rozmnožovat).
Přicházíme tedy s tím nejdůlešitějším. Se studentstvem není vše v pořádku.Nemyslíme jen studijní záležitosti, to by ostatně nebylo nic nového-. Na první stránce vás
chceme seznámit s problémy, které nadhodilo poslední plénajm ASTRY - vašeho zastupitelského orgánu.
I. Při schvalování změny stanov (za účelem registrace ASTRY jako organizace) se
objevil problém s členstvím. Zatím členství v ASTŘE je automatické, čímž se ASTRA velmi
podobá předcházejícímu ČSM .Problémem tedy je, jak může kterýkoli student fakulty své
členství v ASTŘE ovlivnit. Zatím vám můžeme doporučit, že zasedání pléna ASTRY jsou
veřijná, kdokoliv může dostat na zasedání hlas, ovšem v akademické rovině problém stále
zůstává.
II. Při referování o činnosti mezifakultní sekce se objevil další problém. ASTRA,
byla obviněna, že se zabývá pouze otázkami na fakultě, i když máme zástupce v předsednictvech PSP i SVS.Podle mínění redakce, je tomu tak na všech fakultách,možno hovořit .
snad o tom, jak který zástupce pracuje ve vyšších orgánech. Pokud jde o poslední zasedání parlamentu SVS (v Brně) naši zástupce (l s mandátem a 2 další) byli na zasedání
připraveni dobře. Problém je ovšem v tom, jak dalece se má ASTRA, na práci mino fakultu
podílet. Poslsdní plénum se k tomu nevyjádřilo.
Je na vás , milí čtenáři, abyste svým zástupcům v ^STŘE své návrhy na řešení těchto
problémů sdělili, podle našeho mínění musí dostat zástupci fakultní organizace pověření
k tomu, aby například vystupovali na jiných fakultách, v mimopražských centrech atd.
Rovněž dobré by bylo vyjádřit se k okruhu otázek, které mají být na jednání připravovaného kongresu SVS ( ideový program, politické otázky,politický program, stanovisko
k politické situaci, stanovisko k HF, atd.), dále k návrhu, který naši zástupci v PSP
budou prosazovat ( tj. společná účast studentů v průvodu na l.máje, pořádání studentského
majálesu).
Jinak vám doporučujeme, abyste j a r o
přivítali 3vou účastí na 4. reprezentačním
plese : atoneticko-fyzikálrií fakulty, který KG" koná dne 22.března 1969 ve velkém sále
Lucerny a přejeme vám pěknou zábavu.
Re 'akce.
V dnešním čísle m.j.:
Z materiálů -Brněnského studentského centra ! ! !
Jak to vidíme ( první názory na studentskou problematiku)
Zábavné čtení....

dvoustránkového materiálu,který se týká studenského Mnutí vybírání
č čisti;
no^
, 2.8 ani nadcnazejici iiongres nebude sto tyto problém;
svládnout.Je jasné,že jen co nej širší diskuse ne fakultách,jíž se zúčastní
qo největěí počet lidí,by snad nohla přinést nějaké pozitivní řešení.
... o.o Doufám,že se všichni nebo alespoň většina z nás shodneme na tom, že naším cílem je Svaz jako skutečně silná a reprezentativní střechová studentská
organizace,Jak to vsak uskutečnit? V první řadě je třeba aby byly splněny ty
to podmínky:
1/ Svaz musí být organisace veskrze demokratická.Cheme-li,aby vedení
Svazu vystupovalo jako skutečný representant všeho studenstva,pak je
třeba dosáhnout toho,že členové Předsednictva a ostatních orgánů
Svazu budou, skutečně zastupovat své voliče a vyjadřovat jejich názory
2/ a hájit jejich zájmy.
Ve Svazu musí koněčně zavládnout ovzduší vzájemné důvěry a tolerance,
skutečná kolegiality.Není nadále možná,aby se určitá skupiny snažily
prosazovat své názory pomocí špinavého zákulisního boje,jak tomu bylo
např. v Brně.
J ¿'Jr. j sne již uvedli na začátku, je to možno jen ve skutečně masové
diskusi na fakultách,která ukáže jsme-li vůbec schopni se na něčem shodnout.
A jeainč takto vzniklá koncepce múze mít naději na podporu většiny studentů,
Kromě toho by mělo být naším cílen,aby lidé odcházeli s„ škol s jakcue
si celkovou schopností orientovat se vždy v každé situaci správným směrem,
at" byli schopni si v každém sociálním procesu oddělit podstatná od vedlejšího, aby ty názory a ideály,které hájili a prosadili na školách si odnášeli
sebou.Jedině tak totiž mohou být položeny základy skutečné humánní společnos
ti,společnosti která bude na výši nejen technicky a odborně,ale i morálně,
.....-Denníváné se však,že na převážné většině škol v se touto základnou může r i.'usí s\át činnost charitativní, "odborová",nebot teprve až lidé pochop:',
se Svaz je organizace,která skutečně chce a hájí jejich zájmy,budou ochotri
se n,:•žovat,budou ochotni se za tuto organizaci postavit a stotožnit se s n
ní>r - v žádném případě nechceme popírat a zmešovat nutnost politické práce
Svazu.která by se však neměla vybíjet v nějakých hurá-akcích za každou cenu.
V tomto období by se měla zaměřit na jakousi "osvětovou činnost",kteréu bychom si představovali jako semináře diskusních klubů,jež by seznamovaly studenty s novinkami,
......Tím nechceme v žádném případě odmítat veškeré politické akce,domníváme se však,že studenstvo jako celek není na ně vůbec připraveno,že právě z
to.ic
ne nutnost oné osvětové č~ nosti,c nič již byla řeč více.Je pochopi,že nelze počítat s tím,že všechno půjde hladce,že nebudeme náhle posta
atuaci,kdy bude treba
třeba opet
opět věnovat maximum zájm
veni pred zcela zmenenou situaci,kdy
zajmu
politice.Je. však nutno,aby tento trend vycházel vždy zdola,aby se taková
změně nohlg stát jenom tehdy,bude-li se většina lidí na fakultě domnívat,že
je opravdu nezbytně nutno dát politice přednost před charitativní činností,
^.c...Končíme,Je snad jasné,že základní záměr tohoto příspěvku byse dal vyjádřit velni stručně:Na fakulty,n a f a k u l t y , n a
f a k u l t y !
Chýla,Stolár
1QCR: ČCV.'rí TEZÍ K FRCBLEI-n TICE STUDENTSKÉHO HTUTÍ
postavení
Dostalo se mi po prvním článku,který vyšel v Integrálu $.2 kritiky
/všechno je sice pravda,ale není prý vidět kam autor míří/.Bohužel
^es
sbó k tonuto nedostanu.Myslím si,že je třeba nejdříve vymezit naše /studente
ské / postavení.Fechci zabíhat do sociologických rozborů,chci sc- jen omezit
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nn to jaká možnosti Jsme měli dříve a j ale é dnes.
Studentstvo v dobách předlodnových bylo postiženo tím,že navenek jej
zastupovala organizace,která nebyla studentům vlastní.1 když se prakticky
rázovala na charitativní činnost,skutečnost,že na začátku svých s ta-o - ně1a článek o vedení Kom.stranou omezovala politická možnosti studenštva.
/Praktickou -ukázkou byla likvidace Jiřího Littllera po konferenci : .1955 /?řesto se však již na půdě ČSí." zformovala nová garnitura stud,vůdců, ;ťrv--užila možnosti po lednu 1966.Období loňského jara možno chara.kterizovr"
imálním využitím možností a také absencí jakéhokoliv programu či kenespes
Ty ostatně nebyly nutné.Zcela postačoval náskok,který studentstvo mělo po
S i-r jílovských událostech.Také jsme věděli „co chceme »Dle mr.e totiž zalomení
s.••-10statné studentské organizace 3VS neni maličkost a fa_kt, že S AS dosud st
jí mimo jíár .Frontu není k zahození.
Fo srpnu jsme se dostali do zcela jiné situace.Lt si kdo chce cokoliv
říká,není možno politická ovzduší s pí-adsrpnovým vůbec srovnat,Zatímco polednová doba nechávala velice mnoho prostoru pro aktivitu občanstva,po srprv
aktivita znovu omezována,pro politický život kladeny znovu nepřirozené
"--'...n :• ce.
A t c ještě stále je možno z oficiálních míst slyšet o Akčním prey., .t »
Jen díky tonu,že Akční program KSČ,který podobně jako většina kom,dok\m.en\ ¡a
je natolik obecný, že dovoluje velmi pružný výklad. To ti ž Akční program je ô vo č n sovětské srpnevé návštěvy .Těžko soudit, zda se vedoucím kcaunič-uá: 1. :
IĽ JO nelíbí sov.zásah,ale jedním jsem si jiet:Kdyby nepřijela Sověti.
.' 5ňaích kom.vůdců bys se potilo,at již vevsvých funkcích nebo jauo m^au-l -•(
r,-sující.Je štěstím pro nás všechny,že ICSC má takovouto strukturu, ICSC pátá:
k dobrý:.,: činům soudruha Gottwalda, který se snaze upevnit postavení KG O dosti
tel:, k lidí,že tato vlastně supluje dvě až tři dělnické strany-P.o vně ž členství takového množství inteligence je významné.Díky tomuto všelidovárnu charakteru strany /ha rozdíl od modelu sovětského,kdy ve straně je mnohem arras:
procento občanstva /není dost dobře možná vojenské sešroubování členstva
a pal: celého státu.
Tato skutečnost nám studentům prává tak jakovjiným "opozičním" skupá
a tu umožňuje vůbec jakoukoliv politickou č inr.;; s t»P. - č en o lepe: Studentské po
žadavky /např.lC bodů SVS /jsou v příkrém rozporu s požadavky sovětakých
představitelů., jen díky tomu;že jsou shodné s představami ohromná větrury c s
Obyvatelstva,studenti za svou činnost nebyli dosud "likvidováni" «.Nedovolia
ri odhadnout"jakou sílu mají obě strany /sovětská p.cc a čs.občanstvo / Je"n
,,e však jisté,že Sověti zacházejí s námi ež^obdivuhodně seriozně.Možná spttáhají na nějakou štrukturálna přestavbu KSČ /tomu nasvědčuje odludání sj z
.atd /, snad nespoléhají na myšlenkovou změnu našeho obyvatelstva,otázka -jaké procento lidí dovede ovládnout netečné a ustrašené obyvatelstvo nedovedu teď zodpovědět.
Ale zpět ke studentstvu.Jako v jistém smyslu elita zaujímá studentstvo
mezi obyvatelstvem specifické postavení ./Zde mohu doporučit k přečtení sec.
r o sbor postavení student s t v- ve společnosti, jak jej na politickém seminář.'.
-7.1. přečetl Michal Vajrauch /.Toto postavení vyplývá z kritického peij:'-rrání skutečnosti,z nedostatku špatných zkušeností /pro své mládí /,z polit.
?. myšlenkového romantizmu.
Nespornou výhodou, našeho studenstva proti západnímu /snad i východ •-*--• u /.
.-"•a t -,že s námi stojí na jedné straně velká část obyvatelstva,není třeba a. e
iiii příliš o přízeň veřejnosti ucházet ..Myslím, že ani do budoucna nám ztaáuc:
politických sympatií veřejnosti nehrozí,protože po ,'loujou dobu /ll'-?z .'.a -.j
b i a " m í t společné starosti.
uutne uvést,že studentská organizace stojí-li poněkud jinak než vjpac^r
a-.ta ní.Je to neučást v NF,která studenty vystavuje jistému nebezpečí,p: i
;.o•'••-. nebezpečí nás nutí,abychom vlastní ideový program,politický a r e b ^ j
ad -:.?. hledali .Není možno se nadále nechat tlačit do skul in, která se na po_ntie" a. poli vytvoří,tato improvizace by mohla studenty navást df nepěkný .!

-4nepříjemností/provokace nejsou vyloučeny ani diletantství některých studvůdcú /»Jakýkoliv program je nutný,ovšem předem promyšlený a schválený co
nejširší studentskou obcí.Nevím,kde všude nutno uvažovat zákony,snad se no.
ideovou část žádné zákonj- nevztahujíale program politický a metodický by
-; měl přísně respektovat.Již dnes se ukazuje,že i nadále bude mít činnost,
studentů význam spíše morální.
Václav Kohl

P R A %E
P C L I T I G IC É
1- R Á C E studenského hnutí se zřetelem
k práci BSC
.'kadenický časopis UK venuje v článku J.Hořejšího a O.Neffa "Pověsti
a fakta"číslo z 5.111.1969 pozornost aféře kolem textu:"Praxe politické
práce studentského hnutí sc zřetelem k práci BSC/BSC-brněnské studentské
centrum/,který předložil kol.Petr Zeman.Ačkoliv o text projevili značný
zájem pánové Grösser,Sádovský,Štrougal,Indra/aby demonstrovali protisocialistickou činnost BSC/, ve studentské veřejnosti zůstal ne známý. Text jsme
získali od kol.Zemana na parlamentu SVS a otiskujeme z něj jen úryvky,protože jde o rozsáhlejší práci/9 stran,které představuje přesahuje možnosti
Integrálu/.
1. /'Tohoto odstavce použil k .Indra,aby dělníkům v Kouřimi a Brně ukázal
neupřímnost studentů.Kol.Zeman k tomu podotýká,že jde o jeho osobní
přesvědčení a že odstavec sám se svým ideologickým zaměřením vymyká
instruktážnímu charakteru textu-pozn.red./
2. /Tento seznam představuje souhra všech prostředků používaných studentským linutím ve světě.L.Štrougal jej však interptetoval jako návod k použi tí-pozn.red./
I....Tasím hlavním .'.c í lem je zachovat původní čistotu našich ideálu, dokázat to,
že lze i politiku dělat morálně.Neetabolovanost a nezkorumpovatelnost
studentstva jako soc.vrstvy je toho snad zárukou.Naším úkolem je uvědomit
si to,že přes vnější nepodobnost západního a našeho studentského hnutí,
i přes utopické a provokativní ekcese některých skupin na západe je nám
společná snaha o dynamizaci základních podmínek lidského života,odmítnutí falešného vědomí a falešné morálky a snaha o spravedlivější uspořádání
lidské společnosti.
.. . „Jako platforma práce čs^-moravského stud.linutí necht je ponechán a dále
upevňován SVS,který si již vydobyl vážnost a dobré jméno v řadě spol.organizací. Necht je vedle odborných celostátních i mezinárodních sdružení
společnou a univerzální platformou pro sociálně odborně záležitosti.Necht
zůstane i masovou a rámcově jednotící platformou pro politickou angažovanost studentstva,což se ukazovalo velmi efektivní pro politický vliv
studentstva a což poměrně demokr.struktuře SVS naproste nevylučuje a nebrání tvorbě neformálních i formálních ideově polit.frakcí na půdě i mimo půdu SVS¡Necht při postupující diferenciace uvnitř stud.hnutí,kterého
zřejmě v tomto roce svědky,jsou nadálo zachovány kolegiálni solidární a
loajální svazky mezi jednotlivými skupinami,založené na otevřené* diskuzi
nenapadání sc a vzájemném respektování se.Necht to také neznamená udržování mýtu jednoty a nechí. Je zdůrazněna odpovědnost individua,odpovědnost
každého z násodpovědnost morálních vztahů.Necht jsou početně posíleny
fakultní organizace,necht jsou zásadní rozhodnutí.
,...Ccvse týče vztahu k akademickým funkcionářům a učitelskému sboru vůbec:
necht je udržován a udržen dosavadní dobrý vztah.Je třeba si uvědomit,ža
většina učitelského sboru je z aktuálního polit.hlediska s námi jedné
lodi.Je třeba hledat mezi nimi spolupracovníky,Jrokud to jde rcalizavát
myšlenku akademické obce akademické vzájemnosti.Na druhé straně je však tüo
třeba mezi nimi rozlišovat a proto při jednání s některými taktizovat,
dále si uvědomit si jejich meze dané zavedením se ve společnosti plná

-5nseudchodnot,věkem nebo dokonce vinou deformace kultury.
«.Sán postoj studentstva k dnešní zkrotíé dělnické třídě je značně kritie
bký,studenti nelibě nesou pragmatické uvažování,používání jiného cizího ja
zyka,nekonkrétní bezobsažné požadavky ve spoločných prohlášeních,zamlčování skutečného kořene problému totální změny struktur společnosti apod.
Je třeba si uvědomit se,že i když dělnictvo znamená základní determinující společenskou masu v nové situaci industriálni společnosti¿nnstevá moment,kdj- revoluční iniciativu přebírá studentstvo spolu s menší vrstvou
dělnických předáků a dělnické masy,mající dnes už ztratit více než okovy,
hrají druhé housle.
V případě ohrožení jistých zásad morálních a překročení hranice,pro
kterou o možná vzájemná spolupráce, je ovšem třeba nekalkulovat s míněním
veřejnosti opatmiekv,ale z hlediska vyššího principu mravního připustit
i ztrátu vlivu na verejnosti
...Co se týče politického působení navenek:
%»Reflexe,destrukce a provokace je výsledkem a základem kriticizmu vlastní
mladá generaci«Studentům je však vlastní podivuhodná syntéza živelnosti,
nadšení a emocí na straně jedné a logické,racionální úvahy^na straně dru
hé.Z toho také plyne syntéza státotvorného a státoborného úsilí.
'StátGborné-destruktivní" postupy můžeme nazvat metody demonstrace svého
názoru a metody nátlaku,studentů vlastní.
Pcclc důraznosti jc možno seřadit je zhruba takto:
protestní rezoluce
protestní mítink/teach-in/ na akademické půdě
protestní mítink mimo akad.půdu přístupný veřejnosti
vyslání protestní delegace
intelektuální znemožnění žečníka na veřejném foru fundovanou oponentuře
znemožnění projevu hlukem
mírový pochod
tichá pouliční demonstrace vsedě
tichá demonstrace v chůzi
hlučná pouliční demonstrace
pohrůžka stávkou nebo demonstrací
stávka jako bojkot výuky/vyklizovací/
stávka okupační
skandalizování veřejných osobností a jiné veřejné provokace
vyzývání veřejnosti ke stávce
demonstrace ozbrojená
Tolik výčet možností.Vhodné využití vhodných prostředků necht závisí na
dokonalých informacích,poznání a analýze situace a necht podléhá uvážlivému kolektivnímu rozhodnutí.Tyto metody necht se v případě užití pokud
možno uplatňují jednotně.
Zvláštní formou polit, činnosti necht zůstane nadálevjednání zástupců
studentů s představitelů státu a. strany.Necht je zároveň forma nátlaku
nekompromisní demonstrace názorů studentů,ale i nejméně i poctivá snaha
pomoci při řešení spcl.krizí a přinášení alternativních myšlenek..
Jednající studenti necht však mají na paměti malé desatero:
1.Tepe dlohni obratnému manipulování
2."evěř nikdy zcela tomu co ti říkají.Uvědom si,že tvůj protivník pracuje v politice 2Gx déle než ty.Proto podezírej!
3.repří:;ý zúžený přímý obzor byrokrata.
4.Nepřímý pokleslý aparátnický jazyk
5.Tvař Se tak,že víš a můžeš dokázat víc než skutečně můžeš.Za J.čuj své
nedostatky
6.keslevuj ze svých původních premis
7-Iaprcvizuj to je tvoje síla
S.Cporu,- zásadně i když taktizuješ

-69.Nepřistup na praxi kompromisů "objektivních realit"a "nutnosti"
li ,Nonech se svázat a jednej přirozeně
S politováním musíme konstatovat,že v současném pseudodemokratickém systé«
mu" jsne studenti nuceni nepracovat zcela fair play,nuceni přijmout některé manýry kabinetní politiky jako např-neotvírat se protivníkovi „Kabinetní
politika
je na druhé straně neusálou indiskreči směrem ke studentským
n.asá:.* porušována •

Předkládá Zeman
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Na dne 5»III»1969 svolalo předsednictvo ASTRY zasedání pléna.Poslanci byli jednotlivě, pozváni dopisem dva týdny předen.Dostavilo se 45 pos
lanců,zbylých pět bylo předem písemně omluveno,takže nenastala trapná
situace jako při minulém zasedán^ kdy nebyla přítomná ani usnášení schopný
počet poslanců.
Byly čteny zprávy předsedů sekcí,čas zbyl dokonce i na základní
koncepční otázky, což jingty nebývá/ vra e íne se k nim i v tomto Čísle/.
Plánům přijalo resignaci dvou členů předsednictva:kol.V.Nováka
/na jeho místo předsedy vntrofokultni sekce byl zvolen kol. Jiří Novák 5F/'
a kol.Daneš jehož funkci všale nechtěl žádný poslanec vzít,takže co dalšího pléna bude tuto funkci předsedy kult.-inf.sekce vykonávat "externě",
ze Švýcarska vrátil se kol„Cífka/.
Plénum také schválilo representanty studentů fakulty na univertníc i
a fakultních orgánech,a to v tomto složení:
Věd.rada UK
:Daneš
Kol egium. d ěkana : Hr i vnák
Věd.rada ľ..~FF
:Daneš,Kadlčík ,ICaršálková,Němec?Prciss
5tipend.komise
:V.Novák
Dále byl sestaven seznán dvanácti aktivních studentů/-lek/,kteří jsou navr
ž oni na mimoř.stipendiun.Peníze odevzdají dc pokladny ASTRY,ze které se
budou proplácet všem aktivistům "odpracované hodiny" pro blaho fakulty exp
Zásadné se nebude honorovat politická práce.
Daneš

š ÍK-nosti_e xtr émní ch_ sil
Dne 7 c III. byl v hotelu Tichý na Žižkově ustaven Svaz mladých /J o členovců/.Na veřejnou ustavující schůzi nebyli bdělou a ostažitou kontrolou
vpuštěni např".zástupci stranické skupiny studentů FF UK s tím,že by jejich
názory vyvolaly příliš mnoho rozčílení.Iľohli,tedy jen přede dveřmi naslouchat heslům:At žije Josef Jodasi,AÍ žije VILŽí: NCVYí,At žije Bulharsko atd
Jak bylo dotazy zjištěno sál pro tuto schůzi najalo byro pro řízení str.
práce v českých zemích.Pro naši,fakultu je zvláště interesantní,že se tohoto shromáždění opět aktivně zúčastnila Věra Ghalupníková,gýv.pi^dse^k, ně
ČSL" na naší fakultě .Doufáme, že na příští plenární schůzi KSC /2C..%19é9 /,
ná.:• podá o schůzi bližší informace.! ak budu moci naše studentská strnn:':ká
skupina zaujmout patřičné stanovisko jak ke svazu mladých,tak i k násci m
r. činnosti naší kolegyně.Pro informaci uvádím,že stranická skupina studentů FF UK se od zmíněné organizace již distancovala a odsoudila způsob konání její ustavující schůze.
T.Havránek,člen výboru ZC KSČ

