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Právo proto, že lcaždý náč ukt mŕ

zároveň

kosmotvorný význnm /jistě v praxi pramaličký,
nle už jen když se sečte r ostatními ostatních lidí vzrůstp do nodivuhodných

rozměrů/

a právě proto, že už dnes je síla Člověka
velmi veliká, záleží vysoce na kvalitě našich
aktů. Vedení válek apod. /'budiž to joden
příklad

z?= všechny/ zdrželo vývoj společnosti

/'přes všechna technická zlepšení, jež se
válkám přiznávají ke cti/ jistě značně. A
stupidní narkomanie epod. možná ještě víc.
Zde se otevírá přímo kosmologický

podklad

materialistického h um n n i s nn i. Morálni apel,
jenž byl vždy cítěn jako správný, ale visel
též vždy ve vzduchu, zdá se tu nabývat
vého ontologického

pre-

zakotvení. Přísloví, že

jek 83 kdo ustele, tak ri lehne, nobývn
v.

•¿r

V
</ í
fejí

nojednou hlasu pozounů posledního- soudu.
M d s t v o může různými způsoby "zradit" své
možnosti: ne jen zničující velkou,

ještě

spíše .kolektivním ohnunením, jež se dnes
vynořuje na obzoru
1

kosti. A "zrada "

Nulté číslo tohoto časopisu,
který by mohl svým. z^meřením
volně navozovat na tradici
loňského KUCHu,je věnováno
_ÍJiformaGÍm o kolegiu Spolku
posluchačů, filosofie a o některých jevech,které by vás
mohly zajímat.
Neznamená to,že by redakční
ruda tohoto časopisu byla na
kolegiu závislá a neznamená •
to,že okrnh spolupracovník1!
je uzavřen.
q.
p
Ô

zde

ve vší své děsi ve b"J ízlid.jtva bude bez výjimky

i zradou jednotlivých

lidi.

i

•
Zbyněk řišer,
l'ítf.ha z o nto 1 o.<ri e ,

Praha 196?
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EPF vznikl z negace neslavné tradice CsM a v první
fázi svého vývoje "byl touto negací také poznamenán. Požadavek nové organizace "byl motivován hlavně snahou o faktickou samosprávu věcí studentských.
První snahy o uvedení nové organizace v život mely svůj názorový fundament
ŕiice v mnohém zásadní, ale přesto poměrně obecný, práve díky téměř dvacetiletému působení ČSM a jeho metodám hrubé manipulace.
Nicméně, přes nedostatek zkušeností, byly stanoveny základní body, jež měly, především navenek, institucionální novou organizaci zabezpečit. Tímto směrem se také bralo snažení přípravného kolegia
svoleného v březnu tohoto roku, Členové přípravného kolégia vypracovali,
vycházejíce ze stanov v 50/ letech zrušeného původnílio SPF, nové stanovy,
tterá ve své zmodernizované a zdemokratizované podobě se staly podkladem
juartováiu ostatních brněnských studentských organizací /spolku/ a dokonce
i stanovám SVS.
Na základě zmíněných stanov byl konečně 2.5. spolek legalizován. Od této chvíle již vně, ani uvnitř fakulty, činnosti
rozvoji spolku nic nebránilo, zvláště když již předtím fakultní organizace
-SM oficiálně a definitivně zanikla. Nastal čas, kdy nastoupivší řádné
kolegium zu mohlo začít pracovat na druhé/fázi vývoje skolku,^t.j. na vnitřní stabilizaci, organizace, na navázáni a úpravě svobodných vnějších vztahů '
a na zavedení skutečné samosprávy do všech důsledků.
Bohužel, do dnešního dne se v tomto směru neudělalo
téiiiěř nic, a proto si chceme dovolit vás seznámit s následujícími názory na
věc*
Vzhledem k dnešní politické situaci by jistě nebylo
pr-síravé dělat si nějaké iluze, pokud se týče konkrétního politického tlaku
na mocenské složky našeho státu. Patrné se činnost SPF v tomto ohledu bude
.v et omezit jen na formulování a ujasňování postojů, jejichž cena bude
v oblasti převážně morální, Přesto si nemyslíme, že by to bylo zbytečné,
nebo£ kdo jiný než studenti by si měl zachovat svoji tvář?
Hlavní činností SPF shledáváme ve sféře odborových
studentských záj.oů, takto žájmů zcela konkrétních, a také konkrétně prosadi_
t e Iných» Zruimená to analyzovat situaci ve všech vztazích, v nichž jsou studenti dosud tak Či onak jen trpným objektem. Na základě této analýzy pak
prosazovat jasný a jednoznačný soubor požadavků, jehož cílem musí být dosa-^
žení jtavu, v němž studenti konečně vystoupí jako právoplatný, sebeuvědomělý
a sebevědomý subjekt.
Cesty revidování dosavadních vztahů jsou rozmanité.
Od vtělení studentských požadavků do nového vysokoškolského zákona, přes
jednání s akademickými funkcionáři fakulty a university, až po jednání s kompe tentnimi činiteli státní správy a zastupitelských "^adů. V tomto sr.yslu
se musí spolek snažit co nejvíce využít mož> -ti, které poskytuje nebo má
poskytovat širší studentská organizace /SVS
Vůdčí ideoii celé činnosti spolku musí být stále
hlubší chápání smyslu a'principů samosprávy. Jen prakticky realizovaná,
•.•o nejáirsí/samospráva zaručuje, že prosazovaní studentských požadavků
atíbud-3 samoúčelné. Studentské požadavky jsou zahrnuty do plánů jednotlivých
sekcí.

Váženv první representante,je nám žnárno,že jste kd^si spoluvytvářel časopis
KOŘENÁČ.By la to geneze vašeho nynějšího zájmu o „veci veřejné"?
Dá se to tak říci.I,když bych dodal,že v době Kořenáče to byla snaha o
aktivitu poměrné velmi úzce vymezenou.Nebyly možnosti,a co je ještě horší,
byla i pramalá naděje,což se potvrdilo hlavně nedobrovolným zrušením zmíněného časopisu.Osobně si myslím,že toto zrus< ií bylo i hrobem jakékoliv aktivity^ve fakultní organizaci CÍ3M, za což z jiného hlediska zaplatpánbůh.
Zdůrazňuji ovšem,že Kořenáč nikdy nebyl oficiálním časopisem GSM.Nazval
bjoh. jej zcela h především duchem nezávislým.
ťovézte nám,jaký že je rozdíl mezi ČSM a SPF,tak jak jsme je znali doposud?

;

SPF nestarí na žádné ideologii,jde o organizaci nadstraníckou a především
demo kratičkou.Stanovy SPF dí,že:
politiónost spolku vychází z politických,
zájmů demokratické většiny pléna spolku...
Dále bych zdůraznil samosprávné principy,které jsou však,bohužel,spíše jen
ve stanovách a programu SPF než v praxi.Vzdor tomu se do příštích několika
dívám s nadějí.V programu kolegia SPF je o tom podrobněji.
Ještě k charakterističtí spolku.Jde o nezávislý právní subjekt,který,vatoupí-li v jednání s kýmkoliv,tedy jako rovnocenný partner /v rámci zákonů/ a
dále,stanovy spolku jsou samy o sobě natolik demokratické,že nikomu,kdo je
ochoten zaplatit Členský příspěvek,nebrání podílet se na práci spolku,podílet se na formulování a prosazování zcela konkrétních koncejicí a návrhů
Činnosti SPF.Stojí za to přečíst si stanovy a nebát se jednat a uvědomit st,
že studenti nemají jen povinnosti,ale i práva.
•S jak/mi. pocity jste přebíral prvé representantství po koll. Vodičkovi a
Mrkvánkovi?
Smíšenými.
i4yslíte,že SPF má v nynější „politické realitě" srůj raison ďetre?vV čem?
Zatím ano,ale do kdy?To je otázka,nu kterou bych rád znal odpověčí.Nicméně se domnívám,že jo za každou cenu nutné zuby nehty a všude,kde je to
možné,bránit všechny možnost i,kterých se študentom dostalo a vlastně nejen
studentui/i.S rozšiřováním těchto možností to bude horší,ale pokud jen sebemenší mr ;nost existuj e,bylo by hříchem ji pominout.Ovšem je možné se obrátit k odborovým požadavkům studentů,k' samosprávě,zavést demokratický a
akceschopný organizační systém spolku.To všeclmo bych prozatím kHadl
v rámci fa kuty na první místo,ale. až po určitou mez le za tou je,bohužel,
tma,která nezávis ľ přímo nu nikom z nás.Jsou možnoš.i tuto noc oddálit?
N«' • v.u.le jsem přesvědčen,že dobu,kdy k ní budeme o rvlečŕeni,bezpečně lze
rozeznat.a puk?Pak už nic.Vůbec nic a možná exodus.
kdy je mo.oao si s Vámi neformálně porozprávět,jak je možno vstoupit do
spolku?
K'iždé úterý od 12.00 do 14.00 v místnosti SPF /pod 3ľhody/,resp.leckdy
u cípu /u cápa/ nebo - ale to záleží na domluvě.
KoJik je hodin?

Jak kdy.
A máte rád buřty s octem a co říkáte mejdiíčku?
2vykám 3i..Ale na mejdlíčko od šesti let aernohu ani pomyslet.
Ano?Ne?
Záleží na tom, před kým.
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Nemístné otázky kladli

.

Martin Potůček, Ivo Řezníček.
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Následující příspěvky pocházejí
od vedoucích jednotlivých sekcí
SPI1 a v nich jsou zhmotněny myšlénky těchto pánů a dam o stkvělé "budoucnosti.

SLOVO 0 SOCIÁLNÍ SEKCI SPF

Jiří

Eibl

1/ Sirsí zastoupení studentů ve stipendijní komisi
2/ Obsazování kolejí studentskou organizací
3/ Automatický měsíční příspěvek pro všechny,od druhého ročníku
při prospěchu ne horším než 2,00
4/ Prosazení právního nároku na přiznání stipendií
5/ Časové limity pro vydání stipendia
Sekce bude ve své činnosti vycházet,resp.již vychází z volebního programu celého kolegia.Zmíním se obšírněji o jednotlivých bodech programu mé
sekce:
ad 1/ Je zajištěno čtyřmi cleny kolegia ve stipendijní komisi,
kterou tvoří 4 zástupci školy a 4 zástupci studentů.Je naší snahou podpořit oprávněné požadavky na zvýšení stipendií,samozřejmé zvláště pro
členy spolku.
ad 2/ Zda sc,že v tomto bodě je vše v pořádku,nebo£ spolek měl
prostřednictvím sociální sekce maximální možnost zásahu do přidělování
kolejí,
ad 3/ Jde o velmi lákavou iiožnost,kteicu hodláme prosazovat na
schůzích stipendijní komise.Jakýkoliv pokrok v tomto směru bude uveřej-,
nován na nástěnce spolku.
ad 4/ Je to volmi nesnadná záležitost,kteuu je nutno prosazovat
pře3 3SC,resp.jeho sociální komisi.Kolegium se bude snažit prostřednic"
tvím svých zástupců vyvolat maximální -odezvu v tomto směru na schůzích
sociální komise BSC a v ostatních fakul-feních organizacích.
ad 5/ Budou v nejbližší době dohádnuty s paní Procházkovou na
děkanátě.

NĚKOLIK

SLOV

O

PLANU

PRÁCE

SEKCE

ZAHRANIČNÍ

/neznám přesný název. On 1:o vlastně vůbec plán není./
Jelikož je filosofická fakulta zčásti školou filologickou, raělQ by být
zahraniční oddělení jedním z nejčtinnejších oddělení SPF. Protože se většina
studentů věnuje studiu světových jazyků, měla by se naše aktivita zaměřit
především na oblasti, kde se těmito jazyky mluví, tzn. ne země Západní Evropy, popř. na rozvojové země, Samozřejmě, že nechceme, aby unikly našemu
poznání taká některé země soo. tábora, konkrétně Jugoslávie a Rumunsko.
Jestliže jsem se na začátku zmínila o filologické Části studentstva této
fakulty, neznamená to, že by poznávání světa bylo ruéně důležité pro studenty společenských věd. Aby mohl člověk tvořit, musí poznávat díla přísluš
nika. jiných národů a o kontakt s nimi nesmí být připraven - to bylo mnohokrát řečeno v různých tiskových správách, rozhovorech nebo prohlášeních
vlády k lidem pobývajícím na začátku letošního podzimu mimo naši republiku, Proto přijímáme s nespokojeností zprávu o zasedání vlády ze dne 11.11»
tohoto roku, v níž se praví, že vláda přijala některá opatření k přechodné
regulaci soukromých cest do zahraničí. Jakmile budou zveřejněny podrobnější informace, pozdvihneme svůj hlas.
Naše snaha o rozšíření možnosti cest studentů do zahraničí se bude soustřeďovat zhruba do těchto oblastí:
1/ MBT.
2/ Výměna studentů v rámci universit nebo organizací mládeže.
3/ Prázdninové pracovní příležitosti.
4/ Dlouhodobé zahraniční studijní pobyty.
Zatímco sféra MBT je téměř úplně mitriQ možnost našeho působení, největší
prostor k aktivitě všech se utváří nu useku výměn studentů. Počet výměn
totiž z jela záleží na tom, s kolika organizacemi mladých navážeme styk. Pro
to se na vás obracím s prosbou, abyste ke raně přišli s adresou jakéhokoliv
akceschopného přítele za hranicemi, aí už je členem nějaké organizace, nebo
ne. Jenom jeho prostřednictvím se totiž můžeme s takovouto organizací
seznámit.
S podobnou prosbou se na vás obracím s ohledem na rozšiřování možností
přechodného zaměstnání v zahraničí.
Moja poslední žádost se týká především studentů angličtiny, měmčiny
a francouzštiny. Zahraniční oddělení Brněnského stud. centra hledá zájemce
o spolupráci. Jde o pomoc při zajišťování programu pro návštěvy zahraničních studentů. Zájemci necht mi nechají vzkaz v místnosti SPF.

Libuše Žádná

Polohrubý nástin koncepce práce sekce kulturně-spolecenské SPF
Vycházeje z neblahých tradic4 jež vnesl do pole kulturně-spoleČenského
života této fakulty Ssiá a můj předchůdce - vedoucí sekce kulturně -společenské Jiří Kříž, vytknul si její stávující vedoucí za svůj prvořadý
úkol získat mezi studenty ochotné a nadšené spolupracovníky zejména
z uměnovědných kateder.Podle § }Q stanov SPÍ1 navrhuje a zajištuje
kulturně-společenská sekce pořádání kulturně-spoleóenských akcí spolku»
Co vás zatím čeká, ale možná mine:
1/ Pokus o uspořádání seznamovacího večírku na počátku prosince
bučí ve Vysokoškolském klubu, nebo, vyhoří-li ještě jednou, "U Kozáků".
2/ Obnovení varhanních koncertů v chrámu sv. Petra a Pavla,
3/ Snad ještě zádušní mše za padle studenty před a po 17»listopadu
4/ Navázáni kontaktů s ředitelstvím brněnských divadel s uožností
zakoupení celých představení /viz Kat a blázen/.Samozřejmě 50$
sleva.
5/ 0 totéž se pokusit na ředitelství brněnského cineraa,bez slevy,
ale nebude se promítat Džingischán.Na mimořádných filmových nočních představeních zajistit prodej vuctů a pečených kaštanů,pro
cleny spolku za režijní cenu.
6/ Nezávisle na sekci zřízení spolkového čatspisu.
7/ PokU3 o vytvoření filmové tvůrčí skupiny experimentálních filmů
ve spolmpráci s katedrou filmové vědy.
8/ Literární soutěž u příležitosti památky doc.Jiřího Levého
9/ Besedy s představiteli brněnského i nemoravského kulturního života .
10/ Účast na dokončení rehabilitací studentů vyloučených z PF UM
v padesátých letech a přípravu na rehabilitace další.
11/ Akce pití
a jiných radovánek pro zvláště náruživé a žádostivé.
Přínos nápadů v tomto směru vítán.Odborníci žádoucí.
Toí
pouhá kostra.
Přeji vám,aby toho bylo víc.
Tož tak.

LADISLAV

VELTRUSKY:

Pohádka o mé písni.

P

ark sešeřel, když já jsem zpívat zkusil
a motýle své těžkou vůní dusil;

ty velké, smutné, kteří v květech zmdleli,
když vůní sesláblí z nich vzlétnout chtěli.
Á noci přišly, v krajinách mých dlely
a váhaly, když odejiti měly.
A růže bílé celý den se smály —
pak ustaly a tmy se velmi bály.
D e c h něčí slyšel jsem kdes v d á l i , . . v d á l i . .
Již všichni zemřeli, kdo naslouchali . . .
Květ smutný v šeru vůní svojí dusil.
V tmách samoten j s e m tiše zpívat zkusil.
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HRUBÝ NÁSTIN KONCEPCÍ] PRACE SEKCE PRO VĚDECKOU PRÁCI SPF
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Zřízení sekc$ pro vědeckou práci při SPF chápeme jako poskytnutí možnosti
pro podporu úsilí nadprůměrných studentů na Jedná straně, a pro uplatnění
návihů širší studentská veřejnosti na zlepšení studijních podmínek na straně druhé.
Obojí lze považovat za snahu o přerušení tradice tzv, novelizujícího období uplynulých dvaceti let.
Na tom nic nemění ani posrpnový vývoj, naopak: nelze zcela vyloudit, že
v dalších měsících budeza za normalizaci vydáván každý krok, oslabující
iniciativu nepomazaných hlav.
Domníváme se, že k uskutečnění programu, který si sekce pro věd. práci
předsevzala, je užít z následujících prostředků:

'

Vzájemná spolupráce co nejširšího okruhu zájemců ze studentských řad. Sp
spolupráce s ostatními sekcemi n.SPF
spolupráce s příslušnými orgány SVS
spolupráce s pedagogickým orgánem fakulty a s představenými
ustavu
uspořádání soutěže o nejlepší studentskou práci a vydání
sborníku vyhodnocených prací ku konci školního roku
svépomocného vydávání skript
vytvoření studentákýdh studijních skupin, pracujících v o
v oblasti tzv. studentské problematiky a skupin s jiným
posláním práce
a pod.
Ivo

Řezníček

Brno, 11. XI .

1968, 20 hodin,

S t a d i ó n ,

Leninova ulice

Asi třista více či méně vlasatých diváků, dva obzvláší vlasatí mladíci na
podiu,folk-rock,trochu Dylan,troohu Donovan,trochu Boaezová a hlavně DVA:

•

HUTKÄ 6 KALAN0RÄ
v pořadu

B A L A D Y A PÍSNĚ
"Sál dostal duši",prohlásil brýlatý pan Hutkaekdyž pc prvních tónech
španělských kytar se převážná část publika přestěhovala těsně před je vištní prkna. Písničky střídala vtipná povídání o všem co dnes trápí
ml©.dé lidi/a nejen je/. Mladí lidé-lcterých se to bezprostředně týkalo se 3máli,když bylo na mÍ3tě 3e sraét/a bylo čema/,nebo pozorně poslouchali,když došlo na poněkud srdečn/ějš/í záležitosti,a£ už v písničkách,či
ve zmíněném filosofujícím povídán.? páně Hutky. Nemíním jeho monology rozebírat ,líbily se mi,i když mohly být někdy trošku kratší,aby mluvené
slovo neprevažovalo nad hudbou.
Za pozornost však jistě stojí jejich stojí texty. Hovoří jasným a srozumitelným jazykem, nepostráda jí však náboj poet iČnost i, lrterý je skryt pod
rozhořčeným a přitom procítěným protestem tak snadno zranitelné a z r n o vané duše mladého Člověka. Jmenujme aspoň Donovanovu píseň s čeukým textem "Cínový vojáček",nebo všem známé houpačkové "Pravděpodobné vzdálenosti". Všechny písně byly vysoce angažované a mnohé i velmi aktuální:"...
vojáci z cizí země,jděte pryč právě dnes,právě dnes...M/t.j„ americká lid./
Hutka a Kalandra navíc předvedli velmi slušné muzikantské výkony na
"špaaělkách" a výborně se doplňovali i ve zpěvu,Hutka svým barytonem a
Kalandra s vysokým chlapeckým tenorem. Kalandra navíc obsluhoval i foukací harmoniku,i když hlavním aktérem večera byl přece jen Hutka,který se
ukázal jako pohotový showman.
Všichni,kdo přišli,aby viděli a slyšeli,si jistě zapamatovali tento
Hutkův výrok:
"Ve školte nás učili myslet logicky. Ale někteří lidé dodnes uvažují
takto:*Nás je osm/určitě měl na mysli pět/ a ty jsi sám. Tak kdo má pravdu?» "
Antonín

R o z s y p a l

Despotisrous vlády je vždycky tím vet|ť,
čím větší a silnější jsou vojska, a úspěchy vnější a utočnost vlád je tím větší, čím silnější je vnitřní despot ismus.
L.N.Tolstoj
VŠeohno dnešní padá, rozpadá 3e, kdo by
to chtěl držeti? Ale já - chci to jeŠté
postrciti.
F.IÍietzsche
Nelze lidi hnát do ráje s klackem v ruce.
TOM
Neč'sté prostředky mají za následek
nečistý cíl.
•
M.Gándhí
Vyzývám všechny stoupence násilí, aby/
vyzkoušeli nenásilné odepření spolupráce. Lidé vznešených srdcí, kteří již nemohou snášet ponížení národa, dají volny
průchod svému hněvu. Zahynou, unjž sebs
03 svou zern zbavili zla. Jestliže se
Indie uchýlí k doktríně meče, múze získat dočasné vítězství. Potom však
přestane.být pýchou mého srdce, (sic!)
50 LET UNIVERSITY A CO JÁ K TOMU

. M.Gándhí

Navštívil jsem schůzi výboru pro přípravu oslav 50. výročí založení
University a podávám následující zprávu o událostech, které se chystají
mezi 20. až 2}. květnem příštího roku.
Samotným oslavám bude předcházet vydání infotmativních publikací a puk
už přijdou vědecká sympozia, udělení čestných doktorátů, umelecko-kulturní
a sportovní pořady, prezentace na veřejnosti a vyznamenání zasloužilých
pracovníků.
Tolik oficiality. Nyní jde o to, jak by se měli k oslavám postavit
studenti. Zástupci tří fakult se několikrát jasně vyjádřili k přejmenování
University. Bohužel, rozhodnutí vědecké rady z 21. čeriana t.r„ celou věc
opět zhatilo. Zbývá otázka: máme být loyální k oslavám, když se naše požadavky neakceptují? /mimochodem: i kdyby se teci, v tuto minutu rozhodla
vědecká rada Universitu přejmenovat, nepůjde už změnit název na publikacích, ty už jsou v tisku./
Domnívám se, že po průzkumu mezi studentskou masou a po konzultacích
na fakultách i mezi fakultami lze uvažovat o těchto několika alternativách našeho postoje k oslavám:
1/ Zúčastnit se oslav a přejmenování žádat až x>ak
2/ Zúčastnit se /více méně jako diváci/'s výhradami
a podmínkou dodatečného přejmenování
3/ Oslavy ignorovat
4/ Různými akcemi až mimoparlamentního charakteru
donutit vědeckou radu přejmenovat Universitu
a v případě neuspěchu oslavy bojkotovat
5/ Případná kombinace předchozích možností
Navrhuji každé fakultě věc uvážit, pověřit svého případného zástupce
do jakéhosi koordinačního kruhu a výsledkyraezifakultníchporad přednést
prof. Hejlovi, předsedovi výboru pro oslavy. Prof. Hejl sám má zájem se s
seznámit se stanoviskem studentů, a do výboru pro 03lavy počítá po jednom
studentském delegátu za každou fakultu.
Volně podle Petra Zemana z BSC
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První zasedání parlamentu se konalo v Plzni od ¿1.10, do 2.11. v- Kavárně Dominik.V malé .laciné a rádoby ef vktně vybaveně místnosti se íl.Tis t opadu sešlo 53 poslanců českých «, moravských fakult, včetně vojenských
vysokých škol.
Tito lidé,ne vlastní vinou nu tekové .jednání nepřipraveni,byli postaveni před velký počet důležitých rozhodnutí,která s nejvetším možným
zápulera nemohli schválit ,uro t o že k tomu nebyli pověřeni fakultními jednotkami.
První den zapoóal se a skončil sehvi lováním jednacího řádu a programu zasedání.Bývalé předsednictvo,i přesto,Že mělo ke své práci neobvykle
do'bré materiální podmínky »vypracovalo tyto dva zásadní materiály mírně řečeno neuspokoj ivě.5lenové pracovního předsednictva,volení z řad bývalého
předsednictva,prokázali pak svou naprostou neschopnost,když nedokázali
podle upraveného jednacího řádu zasedání organisačně zvládnout.
Nerad se dotýkám osobních kvalit studentských funkcionářů.Překvapilo
mne ale zjištění,že jednací řád,který měla osobu řídící zasedání po celou
dobu před sebou,znali mnohem lépe jednání přiotrávení poslanci.
V pracovním předsednictvu se ignorováním jednacího řádu proslavil
O.Burkackij,člen starého i nové zvoleného předsednictva,poslanec za Plzeň
a takto i všudypřítomný mizerný organizátor všeho plzeňského konání
Vinou pracovního předsednictva byly vynechány některé principiální
body jednání,jako otázka voleb,programu,atd.Žertovným způsobem byly dále
zamítnuty návrhy na vyslovení nedůvěry předsednictvu.
Poslanci byli nuceni pod dojmem atmosféry,kterou bystře vytvořilo bývalé předsednict/o,souhlasit s tím,aby se nu tomto zasedání zvolilo předsednictvo nové,i za cenu toho,že bude stejně nebo i více nekvalitní jako
stávající.
Vglba byla odložena na následující den.Tento časový odstup byl mnohými zúčastněnými "zkušenými studentskými politiky" pokládán za dostačující k tomu,aby lidé,kteří spolu ještě nestačili ani vypít pivo,mohli poznat plány a osobní kvality kandidujíeích,většinou prvně uzřených kolegů.
Následovala zpráva o činnosti prozatímního předsednictva,kterou přednesl studentský funkcionář s "fantastickými kontakty směrem nahoru"»nepostradatelný a téměř všude oblíbený předseda Petr Rybář,který v duchu studentské stavovské tradice přijel na zasedání skromně a nenápadně v obyčejné,ni jak nevyzdobené,černé tatříČce óO^.již řídil šofér bez livraje. f
Zpráva byla příliš všeobecná,nezahrnovala téměř žádné konkrétní údaje.Obsahovala však i šikovnou sebekritiku, a omluvy rázu: V. .všichni jsrae
lidé chybující".Některým poslancům byla předložena áž po začátku jednání,
jiným se nedostala vůbec.
Tím byla vyloučenu jakákoliv kritika předsednictva.Dozorčí rada„která jrdiná vlastnila materiály usvědčující předsednictvo z nekalé činnosti,
je orgánem podléhajícím toliko kongresu a parlamentu zdrávu nepodávala.
Zprávy vedoucích sekcí byly většinou vůbec nepřipravené.Výjimkou byl
snad Josef Ondrouch, jenž vypracoval, návrh koncepce zaliraničních styků,
který je dle mého názoru velmi dobrý a bylo by záhodno o tomto návrhu i
v budovách této fakulty diskutovat.
IJruhý de$ byly na"programu interpelace poslanců.Ty ovšem,vzhledem k
již výse zmíněným okolnostem,vyzněly spíše jako omluvy.
V následující rozpravě došlo k sáhodloiihérau bádání na téma Národní
frontaZ debaty šlo bez přílišné námahy soudit toto;
Praha je rozdělena na dva tábory.Tzv.pravé křídlo tvoří zastánci dosavadní oficiální politiky SVS v čele s P.Rybářem,kteří jsou pro okamžitý
vstup do Ní\Proti nim stojí "čínská radikální skupina",kterou představují
kolegové Kovanda z VŠZ,Touška /učedník Jiřího Miillera/ a Mravec z Fakulty jaderné fyziky.Tito mluvci poceštěté"parlamentní revoluce" odmítají jakoukoliv konformní politiku a jsou pr®fc't vstupu do NF.

.Brno se 2de se svým vyčkávacím postojem a málo hlasitým nehysterickým
vystupováním jevilo jako centristický element,což nepokládám vzhledem k
zmätenosti levice za ostudná.

^Rozprava byla přerušena dostavením se pana prom. fi1.Pekárka.To je
člověk,jenž byl vybrán na místo šéfredaktora novéno studentského. časopisu, jehož koncepci /on/předložil^viz usnesení^Podle soudu většiny by tento
časopis silně připomínal Květy,nebyl by však tolik barevný.Panu Pekárkovi
bylo déle vytknuto,že napsal článek do Zelenkových Literárních novin.Jednání ohledne této otázky skončilo hlasováním.Odhlasovalo se,že
SVS
má mít svůj časopis.Jeho koncepce zůstává otevřenou záležitostí.
Následoval nejdůležitější bod jednání parlamentu - volby nového předsednictva
Zvolení Michaela Dymáčka z brnenské přírodovědecké fakulty je ideálním řešením.I když byl prosazen oficiálně užívanou a studenty teoreticky
odmítanou metodou,musím konstatovat, že je to jediný člověk,který vzhledem ke svým morálním a pracovním kvalitám a vzhledem k současné situaci
v SVS zaručuje to,že svaz bude dělat pro studenty v dané situaci maximum.
Ve volbách,i když tomu na první pohled nic nenasvědčovalo, šlo o velké věci.Například o křeslo presidenta MSS a podobně.Bylo zřejmé,že někteří
kandidáti mají osobní dlouhodobý program vlastní kariéry.
Předsednictvo bylo pověřeno vypracovat konečné znění rezoluce o současné politické situaci,které rozešle fakultám. To pak bude po schválení
tlumočeno na audienci u nejvyšších představitelů tohoto státu.
Nakonec perlička:JUDr Husák žádá,aby SVS vstoupil do ČSM,jak tomu je
na Slovensku.
Ladislav Pátík
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Každá jednotlivá lidská bytost má absolutní hodnotu, nebol je neopakovatelná; Demokratismus lze teoreticky založit právě na uznaní hodnoty každé
lidské bytosti.
TOM
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GUSTAV HUSÁK PRO TVRDÝ POSTUP

8RATISI.AVA
7. projevu G. Husáka vyjímáme:

Smlouva ze Sovětským svazem o odchodí! p f e v é í n é části vojsk x našeho území
a e dočasném pobytu části vojsk u n4*
jo vátným konsolldaCnlm faktorom v po•ílca nažl atrany a vlády. Umožnila dále
Ká.l tivot uklidňovat a dostávat do normálních koleji. Na väem sa viak zamlonvala tato perspektiva Českého • slovenského lidu, tento pokojný vývoj. Už vlce
na i měslo pozorujeme, t a aejrfiznějil
lily n nás i v zahraničí podnikají akce,
aby ohrožovaly klid v našem státe, aby
n a i a lid! odváděly od každodenních
pracovních problémA, aby vyvolávaly
a nás nejistotu, krizovou a konfliktní
•Ictiacl.
Sily, o nichž' (sem hovořil. 2a ca po
latinu dostaly do pohybu a spekulovaly .
d tln>, že postupně rozvrátí komunistickou stranu a néä socialistický řád se po
arpnu stáhly. Když vsak viděly, že dodržujeme zákon, chápaly to lako nail
ili.bnst a začaly znovu organizoval kampaně. Tyto akce postupná narůstaly a
* posledních 14 dnách pteSly (yto stly do
z u a i n t oieazlvy.

Shromážděni se zúčastnili první tajemník ÚV KSS e hlavní velitel Lidových milicí na Slovensku Gustav Husák, a delší představitelé.

V republice se utvořila celá Ilegální
Zlf Ildl ve všech vělSIch městech našeho
státu, kteří jednotné organizovali a nadále organizuji tnknvé akco, aby vytvářeli nátlak na vládu e na vedeni strany
a aby přod světem demonstrovali svoji
nespokojenost a své v podstatě antlsoclallstlcké cíle.
Mezi lid sa hážl radlkollstlcká hesla,
vnáSI sa mer.I ně panika, že Duhčrk odešel a nebo odejde jen proln, oby se Udá
zmátli. Zneužívá se k tomu I jisté části
mládeže.
Chci Hel otevřeně, / o jákékollv demonstrace, ktoré se v těchto dnech projev! n n našich ulicích, považu|ome za
ďeinonstraco razvratná, proti tomuto státu a proti n a i l straně, a poJlo toho budou taká státní a všechny ustntnl orgány postupovat.
Nedovolíme rozvracet n á l stát, odrazíme tylo útoky a kdo |e bnda chtít riskovat, necbf to , zkusí. Uvidíme, kdo je
v tomto s t á l i ' silnější a kdo v tomto
atátě nakonec rozhodna.
Politický boj se rozpoutal bez nallca
imyslA. Vaděni n l l l strany chce «jedno-

V diskusi vystoupilo na 20 přísluSníkft Lidových milicí, kteří odsuzovali
výstřelky
některých
ělementň
va
dnech 28. října a 6. a 7. listopadu.
Poukazovali na nutnost aktlvlzace závodních organizací L M v jednotlivých
závodech a vyjadřovali znovu svoji
věrnost DubSekovu vedení a polednovému kursu, Jakož I odhodláni přispět ke konsolidaci poměrů u nás.

covat všechny «lly aail společnosti pro
pozitivní program, pro kontolldaCnl program v tomto »tátS. Avšak jak nikdo
chcn politický zápa* vyvalávat. nebojíme
se ho a. jsme si taká Jednoznačně jlitl
|eho výsledkom. Na adresa těch »11, která tento vnitřní bo) n nás vyvolávali,
je třeba FIcl, aby sa vzpamatovali, pokud
ja joště čas, neboť tento bo| míže skoaCll jen bezpodmlneCnon porážkou vlech
antlsoclallstlckých • rozvratných til v
naši spolaCnostl.
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