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Tážoní čtenáři!
Od vydání posledního čísla se stale mnohé.Slyšel jsem mnoho pesimistických úvah,rozhorčených výpadu,lítostivých vyzrání,nadavek i výmluvných mlčení-

Dovolte,abych se s- Vámi rozdelil o část svého optimismu.Když jsem 24«ledna po Rekviem za á
Jana Palacha opouštěl kostel sv.Tomáše a v hlavo si nechával znít mohutný Svatováclavský r.horál /•>..«. nedej zahynout i—nám i budoucí) -III o e o o tt / m avÍ/GIPV zpíval celý kostel, vyrušil me
jdoucí kolega slovy "Ještě dvě, tři takové okupace a tenhle národ nikde

se • .

nepozná"«Skutečně,

zmíněný chorál i národní hymny byly bez nácviku a bez dirigenta zazpívány tak dokonale, ze
mně až tuhla v žilách krev.
Přemýšlel jsem pak, zda to jde s námi s kopce nebo jak to- skutečně je.'Iohu odpřisáhnout,
že to jcľe k 1epšínu.Rubrik« politická uvědomilost možno zavést i na dotazníky k přijetí do
1.ročníku ZDŠ.Vlastně se ani nemusí zavádět, protože děti v mateřské školce jsou jistě politicky uvědomělé.Posuäte sami.Líá pětiletá neteř mi v pondělí oznámila, že je- zase cenzura."Jak
to víš?" ptám se. "Protože zakasali hrát "Koupačku." "A co je to cenzura?" pokračuji. "Ano,
strejdo-, cenzura je když se nesmí říkat nebo psát pravda", "Kdo ti to říkal?" dál se vyptávám.
"Jarda Macháček a soudružka /tj.paní učitelka—pozn.red./také". "A v Houpačce se říká pravda?"
"Ano-, a tam zpívr.li Běž domů Ivane, víš, a to Rusové nechtějí poslouchat'1,
Tedy celkem.Jak oznámil ministerský předseda, opět u nás pracuje předběžná cenzura a vše
je všem jasné, i těm malým dětem.Důvodem k tomuto ráznému opatření není krizová situace, ale
direktiva z Moskvy, tlumočená sov.ministrem obrany C-rečkem a náměstkem ministra zahraničí
Semjonovem,Záminkou, opakuji záminkou, k tomuto zásaím /a říká se, že president Svoboda ještě
některé požadavky sov.strany kategoricky odmítnul/byly protestní akce v noci 28.března, M y
z 31 posádek sov. armády rozrístěnýcfi na čs.území jich bylo 21 napadeno.Po opakovaném vítozsství našich hokejistů na mistrovství světa dalo čs.obyvatelstvo průvod' národnímu cítěr.í a své
nadšení vyjádřilo protestem proti národu vnucenému rozmístění sov.armády v ČSSR, ku všeobecné
lítosti re nejlepším způsobam.Hemáine místo na to, abych zde ilustroval na několika příkladech,
že vandalismus /nové to slovo z vládních prohlášení / je revoluční a tak od základu se zastal
všech Čechů a Slováků, vyslovím tedy lítost.
Ale zpět k cenzuře.Co se

stalo je sice národní estuda, ale ne tragedie /nemyslím, že

by snad parlament toto opatření Černíkovi neodhlasoval/»Cenzura byla jak známo v mnoha zorních,
Proti cenzuře Vilámovského Německa protestoval Karol Marx, loni proti čsc cenzuře protestovala
drtivá většina obyvatelstva, proti cenzuře. Hitlerova Leme cka, s ov. Ruska a IJovotréhc Československa se protestovalo jen v zahraničí.Jak to bude u nás ještě nevíme., zatím to předkládám čtenářům k uvážení.
WT*i ľ f. Q

-2Dosav^drd bilance v tisku- je:Dikobraz,Zítřek a Politika nevyšly"Listy,Reportér a Integrál
zatín vycházejí*
Tímto článkem a číslem se s Táni milí čtenáři zatín Jako redaktor loučínjškola volá!
Svýn kolegům přeji hodně trpělivosti, chuti do dalších čísel a nějaké spolupracovníky
Václav Kohl

S V S JLJTJL
I. Vedoucí úloha KSČ
"Socialistický společenský řáď v naší vlasti se stal skutečností;bojovaly za něj celé generace dělníku a ostatních pracujících.V těchto bojich se stala KSČ vedoucí silou v naší spoločnosti.Z iniciativy KSČ vznikla Iľárodní fronta, která se pod jejím vedením sjednotila...r...0
Organizace sdružené v Iľárodní frontě, jako záldadě našeho politického systému, vychárre jí z
vedoucí úlohy KSČ" /z prambule Statutu NF /
"..Politické staraný a organizace plnící jejich funkci muhou působit jen jako členové Národní
fronty",

/čl.l Statutu W

/

Ze statutu II? tedy Jednoznačně plyne, že organizace v NF sdružené uznávají v g do u c í
ú lo h u

KSČ.Ax již s© ambice KSČ zakládajíc na čemkoliv /všiměme si typického

odůvodnění

vedoucí úlohy z "historické role KSČ v bojích...atd"/, nenraže tak kritická sociální skupina
jako je studentstvo, uznat ji jako samozřejmost.I když pojem vedoucí úlohy nobyl nikdy přesně
formulován, byl v podstatě vždy nezakrytě interpretován jako hegemonie KSČ v politickém životě. Je přirozené,jestliže ve státě má politickou moc jedna strana, není však přirozená t r v a—
l á j d o p ř e d u z a j i š t ě n á m o c .

Jedné strany.Přitom systém jedné strany je téměř

vždy jen kamufláží diktatury jedince, nebo jedná kliky, tak jako tomu u nás bylo za Ubvotného.
Besníne přitom zapomenout na okamžik, že KSČ zůstala typickou komunistickou stranou s jednosměrnými mocenskými vazbami, že politická rozhodnutí dnes netvoří ani 130 členný ÚV pravděpodobně ani 21 členů předsednictva ÚV. ale. "osma",, možná ani ta ns.Nas nemůže zajímat zápas- .
"progresivistů" ve straně,, bude-li se dít jen kdesi v& stranické špičce a v aparátech za situace kpjřy

10 000 resolucí vydá v oddělení svodná informace za 10 řádků svodky «Takový zápas

nás nemůže zajímat ani nadchnout, je to zápas předen prohraný, protože jo veden 21a poli a
prostředky protivníka a protože vede k degeneraci jeho aspektů.Úspěšní byli progresivistá
před srpnem v systému "otevřené politiky" v takových podmínkách se ukazovalo, že protilidové síly / v termijbologii "Tribuny" levice a střed / jsou jen nepatrnou menšinou a že budou
rychle zbaven veškerého vlivu.
Co je příčinou "uzavření politiky "?Zahraničm intervence jistě, ale jen ta? Jesliže A.Dubček říká;"Po diskusích uusí následovat usnesení a po usnesení jednotný postup jeho plnění,..
...atd.", pak to nemusí chápat jako ústupek do posic těch, kteří by rádi konečně uzavřeli,
zastavily a lokali3ovali do "pravicově cportunistických posic" celonárodní diskusi, kteří by
ji rádi nahradili sjednocením se kolem......atď.Ta diskuse musí přecre probíhat stále,stálo
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musí probíhat kritické hodnocení minulých činů a perspektiv.Opačná cesta je degenerací na předlednovou úroveň.
Jinak nemůžeme hodnotit ani hon na čarodějnice, právě začínající neustálýn opakováním tvrzen1, že hlavní nebezpečí hrozí zprava,přičemž jako pravá jsou identifikovány síly, které msly dynamiku předlednového vývoje.Jinak nemůžeme hodnotit ani neustálé bagatelisování "levých"
sil ačkoliv právě tyto síly vytvořily zločinný' mocenský systém /nazývaný obvykle stalinismem
vždy byly silami regrese,když vznikly demokratisační tendence./
Jak k tomu mohlo dojít?Fedivme se.Zdrcující většina dnešních významejších politiků /často
i tzrv. progresivistů/ se do svých polednových posic dostali z míst,která zaujnuli aktivní spoluprácí s "deformovaným předlednovýn"režimem.!e ti lidé nejsou politickými debutanty,jejich^
předsrpnová činnost nebyla "jarními prvosenkami", stejně tak jako jejich nynější činnost^již
"vyzrálejším dílkem".To co dělají nyní je zafixovanou manýrou, ze které je těch 6 měsíců od
března do srpna nemohl vyléčit.Mnozí vystupováli jako progresivisté, protože: byli strženi v
vlnou oportunismu vůči /jak se dnes říká /"ulici".Jinak vystupĎt bylo možno j on s politickou
závětí a oni přece nechtěli odejít.Vzpomeňme jen; postoje vedení k svolání minořádného sjezdu
/viz projev Á.D. na stredoslovenská krajské konferenci KSČ /.A což předehra srpna? Copak si
v Čierné a Bratislavě neuvědomili bezprostřední hroabu sovětské intervence? Pak se musíme podivoval jakými politickými prosíáčky jsou naši vůdci mroda.Ano? Pak se musíme divit jejich syriřd
cynickému oportunismu e nezoodpovědnosti, se kterými místo aby upozornili na vážnost situace
/a to v atmosféře "jsme. s vámi bučíte s námi"nebylo lehké/nás ubezpečovali o tom, že naše
suverenita je zajištěna a že nebyly uzavřeny žádné neveřejné úmluvy /srovnej projev A.D.
z 2.a 4«srpna/
Bylo-li oportunní k moci veřejného mínění, proč by neměli být oportunní 1c moci Moskvy

"klii potřebný k tvořivé práci" začali se energicky vypořádávat s "hlavním nebezpečím".
Shrnuji:
Vedení KSČ rychle konverguje k "uzavření" politiky bez ohledu na mínění členské základny
Toto směřování nelze označit za produkt nátlaku zvenčí, ale za automtismus skrytý jednak
v mocenském systému uvnitř strany, jednak v osobních postojích členů vodení. Toto vedení
budô stále energičtější ve vyžadování souhlasu nejen od členů strany, ale i od národa prostřednictvím (ne přímo) organizací EF. Souhlas bude potřebovat nejen k odůvodnění "vedoucí úlohy"
(tentokrát vedoucí úlohy vedení), ale hlavně pro další postup proti politickým výsledkům
předsrpna (s výjimkou federalizace). Pro organisace NF to bude znamenat vzdávat se postupně
vlastní politická iniciativy. I Žcdyž to nebude proces snadný a krátký, lze říci již dnes, že //
dogmatické síly ve straně jsou již sdostatek silná, aby za předpokladu zafixování vnějších
vnějších tlaku prosadily svou.
S »R«
~

0

~

Zatím Závěrečná stat k problémům stud.hnutí :
4. -Morální cíle.
Síla studentstva nespočívá v jeho početnosti, ale v jeho složení a postavení. Studentstvo^ je část společnosti vyznačující se vyšší intelektuální úrovní a z toho plynoucím !critickým postojem (myšlením). Proto nemá cenu zařazovat se do stávajícího polit.systému a
tím se zavazovat. Pro studenty je mnohem vhodnější (kromě jiných důvodů, jako nap^.stov a
charakter současného polit.systému) zůstat nezávislým, vnějším oponentem a 3<ritikem,a to
permanentním (tj, vyjadřovat se ke všem politekým otázkám).
, K t o a u studenti mají využívat všechna dostupná fóra, tj. akademickou oůdu, shromáždění
jiných organizací, vlastní a cizí manifestace, vlastní i státní tisk, rozhlas a televizi.
Id .Eilni by bylo vytvořit na. každé fakultě aktiv lidí, který by zaplavoval -říbuzné organizace, veřejnost a sdělovací prostředky vlastními postoji, informacemi atd."
K vytvoření studentského aktivu mají sloužit stávající samosprávy na fakultách, dálo
recesní a protestní akce, které vedele vnějšího účinku (ohlas veřejnosti) tak mohou mít
ucinek sbližovací. Studenti mají využívat např. prvomájového průvodu. Ovšěmtk vytvoření
kvalitního studentského aktivu (a zázemí) nestačí recesní akce, nutno pamatovat na rozšířeni, doplňovaní a vzděláváni, ktoré je možno dosáhnout jen prací mezi studenty.
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- 4O tu by se měly zasloužit samosprávy ve spolupráci s katedrami společenských věd.
Kam má činnost studentů směrovat ?
a) k veřejnosti příno (akce mino fakultu, plakáty, nástěnky, snad letáky),
b) k veřejnosti pomocí sdělovacích prostředků,
c) k institucím jako jsou odbory (výměny delegací, informací a pod.),min.školství, min.
mládeže,
d) ke studenstvu
o) ke středním školám (nľco jako agitace).
Činnost studentů se má vyznačovat řešení;:: otázky terminologické.Už bychom noli přestat používat aparátnicky Regenerovanou češtinu a pojry, jejichž význam nikdo přesně
nezná (i např.socialismus). Je nejvyšší čas, abychom začali používat vlastní a srozumitelný jazyk.
;"ezi studenty by měla Činnost spočívat především v jakési sebereflexi, politické výchově a šířoni infornací. Podle mého soudu mohou p~itom sehrát velkou úlohu fakultní a
studentské časopisy.
Důl i žit-' je opatřit všechny akce potřebnou publicitám, tj. případně větší než odpovídá samostnimu rozsahu činnosti. Mnohé nám napovídá ruateriál Brněnského centra (autor
Zeman) , z něhož jsme výňatky otiskl1' v Integrálu č.5/11. Ten se zabývá metodikou studontsV'ého hnutí.
Chce-li studentstvo působit jako morální faktor ve společnosti, musí ovšem mít co do
společnosti přinášet, tj. musí mít "morálku" ve vnitřní činnosti. "Te vzájemné podezírání,
boj o pomyslnou moc nebo bojkot a zákulisní jednání, ale čistě jen spolupráce bez ohledu
na jednotlivé osoby. Ne bourání nebo oslabování dosavadEhích studentských výsledku (SVS a j.)
ale jon opravdová diskuse, přinášení dalších a lepších návrhů, postupů a činností může
studentstvu nahradit početnost a profesionalitu "politických partnerů". Ve všech sporech
(jak je známe z jednání S^S) by mělo být jediným kriteriem hl-jdisko etické.
Nový vztah by se měl objevit i mezi studentskými funkcionáři a studenty; stud. funkcionáři se musí přiblížit studentům otevřeností, sdílností a osobním stykem. Funkce ve student
sks organizaci se nesmí stát nástupním bodem pro politiskou kariéru (což bude lít i důsledky pro postoj k nabízeným možnostem: IIF).
V.Kohl
XX - XX
Celý text následujícího dopisu uveřejnily Studentské listy. Vyjímáme :
Kolegové,
není třeba zdůrazňovat, v jaké situaci dnes SVS je ....
Snažil jsem se vyslechnout názory obáu stran a chápat je. Nutrn jsen se však dostal
do situace, kdy se má sympatie p^ivJLonily k jsiné z nich. Nebyl jsen si ale jist, zda je
to skutečně v zájmu těch, které zastupuji. Při referátu o brněnském zase ám. jsem se přistihl při tom, že nejsem objektivní, že jasně fandím jedné koneppei a že se ji snažím interpretovat tak, abych pro ni získal své kolegy. Cítil jsem, že nehraji fair play. A domnívám
se, že podobně to vypadalo m většině fakult při informacích poslanců parlamentu SVS.
Pokouším se proto apelovat na všechny! Ncdopustte toto své zařazení do bloků a prosazování lokálních zájmů! Zabraňte nějak zkreslování informací! Pokuste se posoudit to, k čemu
se rozhodli na naší VŠCHT - na 2.dubna jsme k nám pozvali zástupce obou koncepcí - aby
jsn-3 s nimi seznámili forur studentů. A tito se pak mohli rozholnout, s podporou které
z nich pojedou jejich zástupci na Olomoucký kongres. Zvažte vše důkladně a rozhodněte so
podle svého svědomí. Protože končen dubna půjde o mnoho. Pak už nůže jít jsn o pozdní
lítost«
Jan Kantor, poslanec SVS,spolek posluchačů
VŠCHT, Pardubice.
- 0 -

Z neschválených h e s e l (dne 28.3)
Republika malá - dvakrát jim to dal.
Všichni jste to viděli, Rusové jsou v p.....
Ussuri fekete, dostali jste repete.
Dneska Tarasov , zítra Brožněv.
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kV.

Z prohlášení ZV KSČ IíFF UK :
....Chceme podtrhnout, že hodlána i nadále dělat na fakultě otevřenou politiku, že nemáme
co skrývgct, a žo jsme přesvědčeni, že si klademe takové síle, které se neliší od toho,co
si přeje drtivá většina všech pracovníků fakulty bez ohledu ní?, stranickou příslušnost.
o •a •o
Považujeme totiž za nejdůležitější, aby bylo jasno, na jaké platformě stojí převážná většina organizace......
Základní politické dokumenty poslední doby, jako např resoluce listopadového pléna ÚV
nejsou totiž je 'noznačné a připouštějí různý výklad podle toho, na kterou část se položí
větší důraz. Zasedání 14. sjezdu není stále sgoláváno a Komunistická strana českých zemí
není legálně ustavena a nená řádně zvolené řídící orgány. Orgány jmenované jsóu provizoriem a není divu, když někteří z najmenovaných representantů hlásají názory, které naprosto
nevyjadřují mínění řadových členů strany. Zejména v poslední době vycházejí některé dokumenty, která byy již v organizaci velmi ostře kritizovány, např. usnesení předsednictva
ÚV ze dne 5.2.1969, proti nimž se soustavně ohrazujeme a jejichž argumentaci nepřijímáme.
o c o e a «

Srovná; o-li hlubokou depresi naší společnosti, pokud šlo o naděje v možnosti pokračovat
v polednové politice póté, co naši zemi obsadila vojska 5 států a zvláště poté, kdy jsme
se seznámili s tzv. moskevským protokolem, jakož i s okolnostmi, za nichž byl našim zástup4cůn vnucen, s tím, jak vypadá situace dnes, musíme uznat, že se mnohé z polednových cílů
zatím podařilo ubránit......
Na druhé straně ovšem zejména v poslednígi období sílí tendence všechny pokrokové vymoženosti polednového období oklesťovat a nenápadně likvidovat. Proto pokládáme za jedině
správné, že dál trvá lidové hnutí ///ona podporu a obranu demokratického socialismu a
máme zato, že KSČ se nemůže a nesmí od tohoto angažovaného spontánního a socialistického
hnutí distancovat, nebot jestliže nčco zdiskredituje vedení strany po srpnu a povede
k isolaci komunistů od nestraníků, jak se na takové nebezpečí rovněž ukazuje v usnesení,
pak to podle našeho názoru nejsou tzv. antisocialistické síly
Základní problém vnitropolitického charakteru a z toho vyplývající// základní nebezpečí v dnešní době nevidíme v činnosti tzv. pravicových oportunistů, ale v tom,že část
dnešní representace strany pod tlakem řady sil opustila polednovou koncepci dalšího postupu
socialismu.....
Nejsme ani tak naivní, abychom nechápali, jak silný tlak v tomto směru vykonávaly už před
srpnem a vykonávají vnější síly, pod jejich blahodárným vlivem pookříliti u nás, kteří se
po lednu 1968 právem obávali, že pro své diktátorství, vrchnostenské autoritářství,
neschopnost, jakož i odpovědnost za hospodářskou a politickou krizi a i za zločiny
v 501etedn,budou muset opustit svá výhodná místa a odejít z politiky.Stejně tak jsme
svědky toho, jak se rychle vzpamatovali z lednového šoku ti,ze stranického a vládního
apáratu,kteří považovali leden 1968 za vybočení z normálu, nebo za vzpouru extrémistů
a jak se dnes s novou chutí vrhají do práce na dalším upevnění byrokraticko-centralistické varianty socialismu.
Za hlavní nebezpečí považujeme návrat k byrokratickým formám vlády, at je to jakoliv kamuflováno věrností pozitivních rysů polednové politiky.Nositelé tohoto systému
pochopitelně nenávidí samostatnou aktivitu a sarriostatnniié myšlení komunistů a nestraníků.Nepotřebují dialog mezi "hořejškem" a "spodkem" a mezi stranou a veřejností, smí se
jen to, co byrokratické orgány dovolí a uvedou samy v život, tomu říkali vedoucí úloha
strany v zemí 3 aktivmím politickým občanstvem s dlouholetou tradici demokratického
života a samosprávy.Vše, coje v rozporu s jejich představami a zájmy, je pravicovým
oportunismem.
Vidíme, že posrpnový střed přejímá stále více moskevskou argumentaci, pokud jde o hodnocení vývoje u nás po lednu 1958 a přechází postupně na podstatu tvrzeni libeňských.
V jednotlivostech se ovšem liší.Je ale otázka, zda logika tohoto plíživého sbližování
jej nepřivede ke shodě i v jednotlivostech.Progresivní komunisté na tato nebezpečí poukazovali po srpnu 1968 už mnohokrát, ale opět a opět marně.Obáváme se, že je v intencích
byrokratického aparátu a všech těchto politických představitelů, kteří tak či onak mu
jdou na ruku, cílovědomě q. houževnatě ignorovat všechny takové připomínky,výhrady a náměty,-~neboí z důvodu,které jsme již uvedli,potřebuje stagnaci ve straně i mimo ní.Považujeme
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tedy za svůj hlavní úkol vždy a všude, za jakýchkoliv oklností a s jakýmkoliv rizikem
udržovat a hájit základní zásady polednové politiky, vyjádřené v akčním programu tak,
jak byly tehdy myšleny a chápány naším lidem.Jsme přesvědčeni, :le ?ejirina v dnešní situaci, kdy zřejmě na nejvyšších místech spolu ještě zápasí 2 různé koncepce a. jednou
nabude vrchu ta, po druhé ona, je jediným možným kriteriem vlastní rozum a vlastní svědomí. Budeme trvat na ustavení volených orgánů a zachování a rozšíření všech základních
občanských svobo^d a demokratických práv.Trváme i nadále na otevřenosti politiky stranyJedním z jejich projevů má být to, že členské schůze mají být i nadále zpravidla veřejné.Kromě toho chceme jako dosud seznamovat fakultní veřejnost s najdôležitejšími dokumenty výborů vyvěšováním n§t nástěnkách.Chceme spolupracovat na základě partnerských
vzhahů s ROK i studenskou organizací^ASTRA.Tyto vztahy se v minulém období vyvíjely velmi
dobře, ač už to bylo v období těsně po srpnu, v období studenské stávky, nebo pohřbu
Jana Palacha.
o o o o o o o o o o o o o o

Za nejdůležitější úkol na fakultě pokládáme důsledné provedení demokratizace, zdá se nám,
že fakulta v tomto ohledu značně zaostává a že se neprojevil dostatek iniciativy a stále
se čekalo v duchu dřívějších tradic na direktivy shora,.
Bohužel celá záležitost naráží na lhostejnost a nezájem pracovníků fakulty o tyto
otázky.Např.už záležitost o rozšíření vědecké rady pro volby nového kolegia děkana byla řešena se a^ačnými rozpaky a s udivujícím nepochopením.Je kupodivu, že se lidé dobrovolně, zdá se, že nejspíše z pohodlnosti zříkají svých demokratických práv právě na místě,
kde by bezprostředně mohli mít vliv na věci, které se jich přímo týkají.
....Přípravou konkrétního návrhu na demokratizaci fakulty se zabývá stranická komise,
která by v květnu předložila svůj návrh fakultní veřejnosti.
xxxxxxxx
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ZPRÁVY Z RSDAZGE:
1. Kel.Stolár se omlouvá čtenářům, že je v tomto čísle nepotěší, odjel totiž jako člen
delegace zahraniční, sekce PSP do Jugoslávie.
2.Dostali jsme 1.číslo časopisu VŠCHT Pardubice "Spiritus" /visí v Karlině na nástěnce/
3. Kol.Dolanský /z FON, na naší fakultě přečetl před stávkou vlastní "sociologický
rozbor",který byl plénem odmítnut / vzkázal po kol.Němečkovi, že Integrál je ča.sopis
velmi špatný, a že by měl kol.Němeček na redakci nějpjt působit.
4. Vzhledem k bodu 1 není pravda, že by kol.Stolár utrpěl těžké zranění způsobené příslušníkei VB v Bratislavě, kde měl být údajně jako reportér Integrálu na oslavách opakovaného vítězství hokejistů.
5. Není pravda, že by členové sov.politbyra Brežněv a Šelest prohlásili, že protisovětské
demonstrace v ČSSR dne 23.3 jsou řízené zredakce Integrálu.
6. Naší redakci opouští ze studijních důvodů kol.Kohl.Děkujeme mu za spolupráci!
7. Dne 10.4. byl tornu právě rok, kdy vyšlo první číslo Integrálu.Tenkrát se na něm podíleli kcl.Daneš, Křivka a Kolín /ještě jako časopis ČSK /.
8. Není pravda, že by do redakce došla zpráva:Trenér sov.hokejistů se hlásí do osídlovací akce v povodí řeky Ussuri.
xxxxxxxxxxx
XXXX

KDE JE DAI ANSKIJ ?
Ve zprávách o incidentech na čínsko-sovětské hranici je za místo srážek označován
ostrov Damanskij blízko pohraničního bodu Nižně Kichajlovka.Protože i na mapce televizních novin bylo místo označeno chybně, následuje poučení o pravém stavu věcí:
Řeka Ussuri je velikosti asi Labe a je k nalezení na všech mapách Cíny v měřítku
alespoň 1:25 000 000.Spolu se svým přítokem Sungačenka /ytéká/ z jezera Chanka, tvoří
hranici od jezera Chanka. až téměř po ústí Ussuri do Amuru u Chabarovska.Ni.ž-ně Tiichailovka leží téměř uprostřed mezi ústími řek Iman a Bikin, přítoky Ussuri ze sovětského území
velikosti asi Berounky, asi 2 km od hranice /řeky//.Ostrov Damanskij je zřejmě velikosti
asi;Střeleckého OstrovalNoní jistě bez zajímavosti všimnout si, že podél USsuri vede pesi
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poslední úsek transsibiřské magistrály mezi Chabarovskem a Vladivostokem, v místa incidentu asi 15km od hranic.průměrná lednová teplota v místě incidentu je asi -23 C.
Franony:"Stielors Hand-Atlas"10.vydání Gotha 1935
Ľapa "Čína a Kongolsko" USSG Praha 1957
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Vandalismus z hlediska Kar x-1enini smu ^
Je smutné, ale nikterak divné, má-li Rudé právo takové šéfredaktory jako jo s.Sekyra, že takovéto zásadní otázky se musí ujmout časopis druhé třídy.Snad nejsou pryč ty
doby, kdy tisk informoval občany našeho státu o nejnovějších poznatcích z oblasti ideologie nebo opravdu snahy s.Hendrycha budou zapomenuty.Aby nebyly, dnes na ně naváži.
Současně upozorňuji, kdyby se některým čtenářům zdála stač těžko pochopitelná, klíčem
k pochopení je referát s.Hendrycha ze dne 26.září 1967.
Tedy vandalismus, jeho opak antivandalismus, právě tak jako humanismus- demokracie
a svobodo nemůžeme chápat jako nějaké abstraktní pojmy.Neexistují abstraktně, ale pouze
vždy a všude konkrétně.Není svobody nebo vandalismu mimo lid mimo dělnickou třídu.V projevu s.Novotného k absolventům voj.vys.škol bylo řečeno:"Naše demokracie je třídní, i
našo svoboda je třídní".Ptám se tedy, proč by neměl být náš vandalismus třídní.A také
skutečně třídní je.Je zásadní rozdíl mezi vandalismem, který slouží vládnoucí třídě a
vandalismem, který slouží ovládané třídě.Zvláštním vandalismem je pak vandalismus, který
neslouží ani jedné třídě.Ale tento vandalismus, který jistě na mysli nikdo nemař c«, by si
zasloužil pro svůj,řekl bych nadtřídní charakter zvláštního pojmenování.Dal by se pak
snadno rozlišovat od vandalismu sloužího vládnoucí třídě, který byl na našich zemích
označovaán jako revoluční bez substantiva vandalismus.A ten se skutečně liší od vandalismu bez adjektiva /tj., ten který používají třídy ovládané/, zejména ve své reflexi
do života společnosti; po tomto následují represe /cenzury atp./.
Formy vandalismu jsou:vytlučení oken sekretariátu strany, která je u moci nebo vytlučení oken komandatury okupační armády.
Žádné represe nenásledují po projevu revolučního vandalismu /tj.používaný vládnoucí třídou/.Vytlučení kostela jako předpříprava k proměnění na kravín, rozkradení nářadí
soukromě hospodařícímu rolníkovi, zapálení knihovny nebo předání kláštera či zámku' ministerstvu nár.obrany nebo JZD bylo provázeno požehnáním různých výborů.Piší úmyslně bylo, neboítento vandalismus z dnešní doby neznáme, objevoval se před 20 letjc, na prahu
revoluc e /čs.začala Únorem/, odtud také jeho označení jako revoluční.
Jest tedy vandalismus stejně jako svoboda třídní.A právě z třídnosti vandalismu
vyplývá také jeho omezení, vandalismus propadovai možno jen tehdy, není-li v rozporu
s vládnoucí třídou společnosti,
0 tom, že vandalismus je vždy revoluční si povíme něco příště.Nedočkavým čtenářům
jen prozradím, že záleží na tom, o jakou revoluci se jedná.
kV.
xxxxxxxxxx
xxxx

I li ľ G R : A JE
Jelikož na více novinových stáncích v Praze jsme viděli nápis "Zítřek a Dikobr?z
zatím nedošel",my kterým chodí Zítřek rychleji si dovolíme seznámit Vás, co v Zítřku y.
13 bude:
-Oda na radost /Škutina /!!
-Březnová sonda /Lakatoš /!
-Je zvjřšení cen opravdu nezbytně?
-Dost důležité definice /J.Ôerný/í!I
Nic se nedá utajit
-Zpráva o zprávách a dalším /Hraček /!!
-Otázka důvěry /Hojl/M
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-Trestní stíhaní /Pachman/!S!
/pozn. spočet vykřičníků značí ocenení/
Článek "Oda na radost" se týká oalav na Václavském námestí, námětem se k němu blíží sloupek co řekli po zápase:
Zas jednou je kotouč v síti víry pravé-Petr Chelčický
Východ je východ a zápas je zápas
-Mao Ce-tung
Tam nám zabili internacionalismus
-paní MUllerová
Sdyž je garantována fair play, stačí prostor od brány k bráně.
Snad bychom udolali lépe, kdybychom některé politiky dali k ledu a jiné posl?J.i od ledu do J-Dolitiky
\J
Tak v tom zase celej národ bruslí
Přátelé blaničtí rytíři nespí.Objednali si včas zásobu dubových hokejek.
Žižka palcátek a Prokop holí.
Také střely našich hokejistů patří do musea.
Nová zbraň revizionistů-hokejka.
Založme Svaz přátel hokeje!
Pod mostem poblíž Sokolova byla nal'.zena hromada hokojek značky Walter.Další hokejky
byly odhaleny v mlsnostech Akademie věd.
Zpívat dnes písně ve 3/4 taktu je -ictaktncst..
Chocí, honzo, s pány na led!
Karel lit z
Schválila red.rada při našich hokejistech.

_T_R_E_S_T_IT_Í_ S T Í H Á N

í—Luděk Pachman

Každého občana muaí naplnit hlubokou hrdostí, že pátrací činnost je u nás neobyčejně dobře organi z ována a široce rozvětvena.Dne 17.března pátrali u našich sousedů muž
a žena vydávající sc "pracovníky národního výboru".Těmi ale nebyli........
Oba pomocní vyšetřovatelé měli otizky, související zřejmě jen zcela záhadným způsobem s trestnou činností proti rcpublicc, pro niž mne stíhá vyšetřovatel npor.Vlast.
Cibulka.Po chytrém úvodním oklepání se zajímali o to, jak jsne si před léty koupili
rodinný domek a kde jsme jaksi nato vzali peníze.Rád bych přispěl poněkud k jejich uklidnění .Dotazom u některého šachisty I.-III.třídy se dovědí, že moje šachové publikace vycházely celkem v pěti jazycích.Přes soustavné holdování alkoholu jsem honoráře nestačil
propít, takže jsem musel zvolil jiné řošení.
O O a O Q O O O O O O C O Q s a

Zajímavý je výměr, který jsem dne 19.3 obdržel od krajské správy StE.Sděluje mi,
že mi napříště budou zadrženy všechny zásilky odesílané do Holanska a doručované z Holanska.K tomu dal souhlas i krajský prokurátor.
K toru bych si dovolil připomínky:
1. To čím operuje, j ser. u výslechu nikdy neřekl.Sice tím prozrazuji něco z ^oKf^řrhu. výslechu, ale co mám dělat.Hůj vyšetřoval s tím také nczachází dost ohleduplně.
2. Ve výměru se tvrdí, že jsem individuum podvodu sc neštítící, a to bych si jaksi vyprosil.
3- Jc to vůbec nesmysl, poněvadž kdybych si chtěl nechat něco z Holanska posílal, co
by můj orgán zadržet nemohl, stačilo by si to nechat poslat třeba přes Kanárské
ostrovy.
Takže mne to poněkud rozlobilo, pro uklidnění jsem si telefonicky zavolal Amsterodam
a nadiktoval tuto zprávu svým přátelům:........nedostanu já, nýbrž jmenovaný bezpečnostní orgán.Považoval bych za vhodné, kdyby mi v nejbližší době psali o otázkách jimiž je
mošno prohloubit všeobecné vzdělání, např.o tom, že Holandsko je království, a země,
kde jsou ve velkém množství pěstovány tulipány.Pokud by však chtěli vyjádřit ve svých,
dopisech i své stanovisko k postupu našich bezpečnostních orgánů, nemám námitek.Současně
svým přátelům sděluji, že moje telefonické spojení s Holandskem funguje.Telefonem lze
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-9L-luvit zcela volno, podle platných čs.zákonů so totiž zakazuje odposlouchávání telefonických hovorů.

Doporučená četba:
1. Zítřek Č.13 /nedodaný/
2. Dikobraz /taktéž /-část visí ve dveřích fil.fakulty.
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Vyšlo dne 10.4.1269
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Redakce:Dane š,Kohl,St olár.
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Dne 13.dubna 1969 se dožívá 70.let profesor naší fakulty, akademik Vladimír Kořínek.
Vědecké Kolegium matematiky ČSAV,Jednota českých matematiků a fyziků a matematicko-fyzikální fakulta UK pořádají při té příležitosti vq čtvrtek 17.dubna v IvL slavnostní shromáždění. Předsednictvo ASTRY a redaktoři Integrálu se připojují jménem studentů fakulty
k četným gratulantům, a přeji akademiku Kořínkovi do dalších let hodně životní svěžesti
a další úspěchy v jeho vědecké práci.
xxxxxxxxxxxx
Z P R Á V A
0 J E D N É
C E S T É
do Bratislavy anebo co všechno je realita.
Jak je všeobecně známo, pokusila se ASTRA o navázání styku se slovenskými vysokými
školami, hlavně s PřF Komenského university v Bratislavě.Touto záležitostí byli pověřeni
kol.Hrivnák a kol.Kadlčik, kteří dne 12.3.196S odjeli do Bratislavy.Cílem cesty bylo hksž
především zjistit zájem slovenských vysokoškoláků o spolupráci s českými fakultami,
poznat atmosféru na slovenských vysokých školách, ověřit si názor mladé slovenské generace na některé politické problémy a v neposlední řadě konfrontovat potíže v práci
fakultních organizací.Šlo tody o jakousi sondáž v oblasti vzájemných styků, na jejíž
výsledek jfeme byli velmi zvědavi.
Naše pochyby o dobrém výsledku cesty zmenšil nejprve dopis; který jsme obdrželi den
před odjezdem a v němž nás student 3e symbolickým jménem-Vlado Cech-srdečně zve na PřF S
KU a zbytek nejistoty úplně rozptýlil Ivan Kopřiva, který se nás obětavě ujal hned na
nádraží a pak se od nás, kromě naléhavých potřeb a povinností nehnul ani na kroktJeho
péče šla dokonce tak daleko, že na celé tři dny našeho pobytu v Bratislavě objednal překrásné jarní slunečné počasí-vše na náklad studentského parlamentu.
Dříve než se budeme zabývat vnitřními poměry fakult, které jsme navšíívili, chtěli
bychom uvést pár faktů,které jsou podle našeho názoru velni zajímavé, protože dokreslují rámec současné slovenské reality.Uvádíme útržkovitě, bez komentáře, tak, jak je máme zaznamenány.
.....Na filosofické fakultě vyšlo 1.číslo studentského časopisu. 1'ělo vynikající úroveň,
byle fundovaně kritické,bylo zastaveno, prý na přímý zásah s.Husáka a budou důsledky....
.....V odbobí kolem pohřbu J.Palacha se v bratislavských ulicích objevila nákladní auta,
ověnčená ostnatým drátem.Příslušníci VB na nich sedící při nejmenším náznaku vytvoření
skupinky v ulicích upozorňovali: "Občania, rozífite sa, inak použijc-me všetky zákonné
prostriedky".......
.Asi dva týdny před naším příchodem se správa kolejí iniciativně sneží la prověřovat
návštěvníky, protože:"Chodia sem rozličné spojky z Čiech
......Všechny materiály máme zasílat na soukromé adresy, ne na fakultu, protože........
......Rodina jednoho studenta, se kterým jsme hovořili, uvažovala o protestním přijetí
české státní příslušnosti......
......V ulicí Na korze je velký nápis:"Husák nie je Slovensko"."Nie" je přeškrtnuté kříd OU e e e e e o s
......Zaačné množství nápisů ze srpna zůstalo nezalíčeno, daleko více než u nás........
Ale tefi už ke stavu na samotných fakultách, který je diametrálně odlišný od stavu
v Čechách,členství v ZVS je individuální, v optimálních případech je organizováno 30/o
studentů /např.VŠ ekonomická/, ovšem také jenom, jako na PřF KU, pouze asi 100 studentů
z 1 800, tedy něco přes 5%.Je však naděje, že se tento stav v souvislosti se zahraničním
ri zájezdy zlepší.Členský příspěvek pro tento rok ještě není žádný, i když ve statutu Z V S
je na něj pamatováno.Z malého počtu angažovaných studentů /neb ani ve sprlku s individuálním členstvím není každý organizovaný angažovanýf máme dojem, že při vší bído a stížnostem je to u nás lepší/ snad plyne velmi chladný a úřední postoj většiny profesoru,
chybí vztah kolegiality, vědomí vzájemné potřeby, pocit důvěry o. podpory.Proto jsou
podmínky pro jakoukoliv činnost dost nepříznivé, proto se ZVS orientuje hlavně na sociální požadavky v užším slova smyslu, proto také ZVS působí dojmem brzdícího elementu.
Studenti mají sice zastoupení ve fakultních orgánech, ale prostor pro samostatnou práci
je minimální.Někteří kolegové nám řekli doslova toto:"Stačí jakýmkoliv způsobem vyhodit
dvacet lidí, nikdo si sni nevzdycline a veškerá prác- skončí.• "Svou roli tgaje jistfcě také
to, že počet míst na koleji je katastrofálně malý a hledej si v Bratislavě podnájem.
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Je zřejmé, že v této situaci sc staví slovenské fakulty ke spolupráci naprosto kladný.
Chtěly by ji rozvíjet hlavně na oborových a sociálních zájmech a předpokládají spolupráci
v celostátním měřítku.Za nejvhodnější považují Unii přírodovědeckých fakult /členové
PřF KU Bratislava, PřF UJEP Brno,PpF UPJŠ Košice, PřF UP Olomouc a MFF a PřF UK Praha/,
která by měla sídlo v Brně nc-bo v Olomouci.Zástupci pražských fakult s těmito návrhy
souhlasili.Kolega z přírodovědy se na zpáteční cestě stavil v Brně, kde předložilspolečný
návrh na založení přírodovědeckého spolku či sdružení, kolegové z Brna tento návrh
akceptovali a ujali so přípravné práce, která měla vyvrcholit koncem dubna založením
Unie.Situace se však malinko zkomplikovala požádavkem bratislavských přírodovědců, aby
byla Unie založena až v květnu v Bratislavě při příležitosti oslav 50.výročí založení
KU a 500<výročí založení Academie Istropolitany.Domníváme se, že by bylo vhodné návrh
Bratislavčanů přijmout, tím by se brněnské setkání změnilo pouze na přípravnou schůku
delegátů za všech přírodovědných fakult} nebylo by snad na škodu.
A před koncem ještě jednu poznámku.Na českých fakultách se tec! hodno diskutuje o
přípravě kongresu SVS a tedy také o vstupu či nevstupu do NF.Tato otázkgi je, zdá se,
mezi slovenskými studenty již vyřešena ve smyslu kladném.Ovšem ZVS si klacb" podmínku
samostatného ze,stoupení studentské organizace, to jest nechce vstoupit, jrk je k tomu
nucen, do NF prostřednictvím Združenia detských a mládežnických organizácií Slovenska.
Takže ani tady není vstup jednoznačně řešen.
Domníváme se, že bude nutno pověřit jednoho studenta prací na přípravě Unie a v
Unii, myslíme si, že vyne.ložená námaha nebude zbytečná.A na závěr jen jedno přání-aby
se spolupráce českých a slovenských fakult rozvíjela co nejlépe a nejúspěšněji.
I.H.+V.K.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D U B E N

-lítat v tom budem
aneb horoskop ČSSR na duben 1969
od pana Rudolfa Hřebačky

Hbitý čtenář nolení, vystřihne a sleduje!
Veěkeré události budou ovlivněny pouze pohybem Slunce, dále Merkurem, Venuší, Měsícem a Saturnem.Planety Mars, Jupiter, Uran, Neptun ani Pluto nenají v dubnových výpočtech žádný vliv.
Od 5. do 7.dubna lze očekávat překážky a různá nedorozumění, jak ve vládě, tak ve vztazích k našim sousedům.Tato doba není příznivá pro podpisování smluvnáh
závazků.Neklid na vysokých školách zesílí,nejsou vyloučeny místní demonstrrace mládeže,
nebo protesty.Od 8. do 9«dubna dojde patrně k významnému jednání v armádě, není vyloučeno ani velké vojenské cvičení.Velmi kritický den nastavá 10.dubna, kdyX lzo oěeká. vat změny, jež budou pro vládu nepříznivé.V lidových vrstvách, zvláště mezi mladými
lidmi se zvýší úmrtnost.Kolem
dubna se dají očekávat nepříznivé vlivy, které způsobí našemu hospodářství větší potíže.Ve vládě dojde ke změnám a neshodám.Výtky některým
ministrům nebudou výjimkou.Také umění a zákonodárství utrpí škody.Od 16.do 21.dubna
lze očekávat velmi kritické období, z něhož nevzejde nic dobrého.Pro tisk, rozhlas
a televizi to nebude doba obzvlášč příznivá.Jen kolem 22,dubna lze očekávat mírnou
změnu k lepšímu, zvláště pro některé nové podniky.Cd 24.dubna až do konce měsíce lze
očekávat nepříznivé dny, které budou působit na školství, sport a různé spilky.
V Brně, dne 26.února 1969-Rudolf Hřebačka.
/konkrétně je to tohletosEX KURÝR 3/69 /
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