Studentské časopisy ze 60. let 20. stol. (faksimilová edice dokumentů)
Jaroslav Pažout (ed.)
Studentské hnutí představovalo v průběhu 60. let 20. století jednoho z významných
protagonistů opozice proti režimu prvního tajemníka Ústředního výboru KSČ a prezidenta
republiky Antonína Novotného. Jeho vývoj souvisel s celkovým pohybem ve společnosti, s
úsilím různorodých skupin obyvatelstva dosáhnout liberalizace komunistického režimu.
Studenti požadovali nejen řešení svých vlastních problémů, především prosazení větší míry
studentské samosprávy v rámci monopolní mládežnické organizace Československého svazu
mládeže (ČSM) a na vysokých školách, zkvalitnění výuky, zlepšení studijních podmínek
a stavu kolejí, jejich úsilí směřovalo též k prosazení co největší demokratizace země.
Nonkonformní studentské aktivity se rozvíjely nejprve hlavně v Praze, v ostatních
vysokoškolských centrech pak s jistým zpožděním. Vystupování části studentů vyvolalo
značnou nevoli představitelů režimu, v několika případech dokonce jejich přímý mocenský
zásah. Potlačení demonstrace studentů obývajících strahovské koleje na konci října 1967 bylo
jedním z bezprostředních příčin pádu režimu Antonína Novotného v lednu 1968.
I v následujícím období zůstali studenti důležitým proudem reformního hnutí. Během
několika měsíců vytvořili na všech úrovních své samosprávné organizace, k rozvoji
demokratizačního procesu v době Pražského jara přispěli tím, že iniciovali do té doby
neznámé veřejné diskuse s politiky a kulturními představiteli. Význam studentského hnutí
jako ohniska odporu proti omezování svobod získaných v první polovině roku 1968 ještě více
stoupl po okupaci Československa. Během listopadové stávky se jim podařilo mobilizovat
veřejnost na podporu ohroženého reformního procesu a navázali četné kontakty s odborovými
organizacemi a zájmovými svazy. Velký ohlas ve společnosti měla smrt Jana Palacha v lednu
1969. Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy a další organizace studentské
samosprávy odmítly na rozdíl od jiných společenských organizací přistoupit na jakoukoliv
formu pokání.1
Pro vytváření nonkonformních studentských skupin a další rozvoj studentského hnutí
měly velký význam vedle studentských klubů při jednotlivých vysokých školách a některých
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fakultních výborů ČSM také studentské časopisy. Vydávaly se nejčastěji pod hlavičkou
fakultních výborů ČSM v nákladu několika set výtisků, rozmnožovaly se cyklostylem nebo
rotoprintem.2 Potýkaly se s nedostatkem materiálního a technického zabezpečení, malým
počtem dopisovatelů z řad studentů a často také s cenzurou, jejíž přísnost závisela na
konkrétním cenzorovi. Mnohé z fakultních časopisů se přesto staly platformou pro
vyjadřování nonkonformních, až opozičních myšlenek. Vedle vnitrostudentské problematiky
(např. postavení studentů v rámci ČSM, studentská samospráva) byly na jejich stránkách
reflektovány i na tuto volněnou dobu dosti odvážným způsobem celospolečenské problémy.
Svazácké vedení napadalo tvůrce časopisů právě proto, že se mimo vnitrofakultních
záležitostí zabývaly také celospolečenskými problémy, o kterých psali způsobem, jenž
neodpovídal jeho představám. Z těchto důvodů se ozývaly dokonce hlasy zpochybňující
oprávněnost existence fakultních časopisů. Lze citovat např. z vystoupení tajemnice ÚV ČSM
a předsedkyně vysokoškolské rady ÚV ČSM Slávky Škvařilové na celostátní poradě v Brně:
„Je třeba říci, že je poněkud iluzorní představovat si, že tyto časopisy mohou sehrát určující
úlohu v politickém formování studentů. Zejména proto, že kvalifikovanost autorů často
na takové politicky dalekosáhlé záměry nestačí. A tyto záměry ani nelze považovat za správné.
Proto, aby si časopisy udržely zájem svých čtenářů, uchylují se někdy k líbivě působivým, ale
nicméně povrchním a politicky ne zcela ujasněným akcím, které neodpovídají ani činnosti, ani
záměrům práce vysokoškolských organizací ČSM. To budí tendence osamostatnění, v
některých případech se stávají ve skutečnosti orgánem názorově shodné skupiny lidí, a nikoliv
tiskovým orgánem vysokoškolské organizace ČSM. Tam, kde organizace ČSM není schopna
úrovní časopisu vyjádřit svůj politicky pozitivní program, měla by od vydávání časopisu
ustoupit...“3
Jedním z argumentů přitom bylo, že nejsou potřebné vzhledem k tomu, že od října
1965 vycházel celostátní časopis Student.4 Tento týdeník byl založen především proto, aby
vytvářel protiváhu fakultním časopisům, ale i zde dostávaly prostor názory, které
nekorespondovaly s oficiálními postoji vedení KSČ a ČSM. Záhy proti sobě popudil i

2

Viz výsledky průzkumu Vysokoškolské rady ÚV ČSM o fakultních časopisech, Oldřich ČERNÝ: „Jak se dnes
dělá fakultní časopis?“ Student, r. 2, č. 41/1966, 11. 10. 1966, s. 5.
3
Student, r. 3, č. 26/1967, 27. 6. 1967, s. 10. Dále viz Archiv hlavního města Prahy, f. Komunistická strana
Československa – Vysokoškolský výbor Praha, inv. č. 258, kart. 14, dokument „Zpráva o úrovni, ideovém
zaměření a politickém řízení studentských časopisů“ předložený jako podkladový materiál pro jednání
předsednictva VV KSČ v Praze dne 22. 1. 1965 [chybně uvedeno 1964]; tamtéž, inv. č. 311, kart. 18, dokument
„Studentské časopisy vysokých škol v Praze“, podkladový materiál pro jednání předsednictva VV KSČ v Praze
11. 5. 1967.
4
ZAPLETAL, Prokop: „Varování před šuplíkem“, in: Student, r. 1, č. 9/1965, 1. 12. 1965, s. 1.

2

samotného Antonína Novotného, který o něm prohlásil, že po třech měsících koncentruje vše
špatné na vysokých školách.5
Redakce časopisů byly vystaveny trvalému tlaku. O tom svědčí např. osud prvního
redakčního okruhu časopisu Elixír vycházejícího na Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze (původně pod hlavičkou celoškolského výboru ČSM), který byl rozehnán po
policejním zásahu proti tradičnímu neoficiálnímu shromáždění mladých lidí u pomníku Karla
Hynka Máchy na Petříně 1. května 1962 v rámci následných postizích účastníků setkání i jeho
„ideologických viníků“.6 Vydávání legendy mezi studentskými periodiky – časopisu Fakulty
strojní Českého vysokého učení technického v Praze Buchar - bylo zakázáno na konci roku
1966. Krátce poté, na přelomu roku 1966 a 1967, byl nejvýznamnější studentský vůdce a
redaktor Bucharu Jiří Müller vyloučen ze studia i z ČSM a mimo řádný termín odveden
k výkonu vojenské prezenční služby. Význam časopisů se ukázal i ve vypjatém období po
brutálním potlačení demonstrace studentů z vysokoškolských kolejí na Strahově 31. října
1967. Vysokoškolský obvodní výbor ČSM Praha, který představoval klíčovou platformu pro
studentské radikály a který policejní zákrok odsoudil, vydal zvláštní číslo svého bulletinu
věnované celé kauze. To vzbudilo takovou nelibost, že předseda ÚV ČSM Miroslav Zavadil
vyhrožoval zrušením celého pražského vysokoškolského obvodního výboru. Pracovníci
Generální prokuratury, kteří výbor navštívili, označili bulletin za nezákonnou tiskovinu a jeho
vydavatelům pohrozili trestním stíháním. Zákaz šíření bulletinu byl ovšem buď úplně
ignorován, nebo obcházen tím, že fakultní časopisy z něj zveřejňovaly rozsáhlé citace.7
Význam studentských časopisů neklesl ani po pádu Novotného v lednu 1968, kdy se
zapojily do celospolečenské diskuse o reformách systému založeného na zbyrokratizovaném
modelu socialismu. Stavěly se proti okupaci Československa i následnému ustupování
proreformního vedení KSČ a státu Moskvě a domácím konzervativcům. Solí v očích tak byly
protagonistům nastupující tzv. normalizace. Mezi první opatření nového ministra školství a
jednoho z předních představitelů ultrakonzervativních sil Jaromíra Hrbka po jeho jmenování
do funkce v srpnu 1969 bylo zastavení vydávání všech studentských časopisů na vysokých
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školách a na fakultách, což uložil rektorům vysokých škol a děkanům samostatných fakult
v ČSR svým dopisem ze 16. září 1969.8
Na několik studentů Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích podal 22.
září 1969 odbor vyšetřování StB Krajské správy SNB v Hradci Králové podle nechvalně
známého zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb. trestní
oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů hanobení republiky a jejího představitele a
hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele. Důvodem byly titulní
strany dvou čísel časopisu Spiritus Expres z 10. dubna a 4. června 1969. Na první z nich byl
znázorněn československý státní znak, v němž byla nad malým lvem ležícím na zádech
umístěna velká osoba v kápi ve tvaru pěticípé hvězdy. Na titulní straně červnového čísla
časopisu byl ve státním znaku zobrazen lev s husí hlavou ve zjevné narážce na prvního
tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka. Obvinění byli 30. října 1969 odsouzeni samosoudcem
Okresního soudu v Pardubicích k trestu odnětí svobody v rozmezí tří až pěti měsíců
s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku.9
Studentské časopisy ze 60. let jsou bohužel velice špatně dochovány. Nacházejí se
roztříštěně v různých často neuspořádaných archivních fondech a sbírkách či v osobních
archivech pamětníků. Jedná se přitom o dosti cenný pramen, který vypovídá nejenom o vývoji
studentského hnutí představujícího významný proud reformního hnutí v Československu 60.
let 20. století, ale i obecně o tématech, která hýbala tehdejší společností. Aby došlo k
soustředění i k uchování těchto časopisů do budoucna, byl v roce 2007 zahájen v knihovně
samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti projekt na digitalizaci a zpřístupňování těchto
časopisů. Prozatím bylo z různých zdrojů (sbírky Libri prohibiti či dalších institucí,
pamětníci) shromážděno a naskenováno celkem 208 exemplářů. Do tohoto projektu byly
zahrnuty nejen časopisy vycházející na jednotlivých vysokých školách nebo fakultách, ale též
bulletiny vydávané vysokoškolskými grémii ČSM a v letech 1968–1969 Svazem
vysokoškolského studentstva Čech a Moravy, Zväzem vysokoškolákov Slovenska a jejich
městskými centry. Pominuta byla ovšem periodika typu Student a Universita Karlova, která
jsou vcelku přístupná v knihovnách. Poděkování patří všem osobám i institucím, které
časopisy poskytli k digitalizaci a k uveřejnění.
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zapůjčení časopisů či přímo jejich darování Libri prohibiti. Kontaktovat se je možno na
mailovou adresu jara.pazout@volny.cz, nebo na telefon: 602423970.
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Soupis digitalizovaných a publikovaných časopisů
(U názvů časopisů je v závorce uveden jejich vydavatel, příp. jejich charakteristika.
K jednotlivým číslům jsou pak v závorce připsány odkazy na uložení originálních předloh,
případně další informace k jejich dochované podobě, např. o chybějících stranách nebo o
chybném číslování stran, pokud daný exemplář byl stránkován)
Seznam zdrojů:
LP, sb. ČSSH II – Československé studentské hnutí v šedesátých letech dvacátého století II
LP, sb. I. Dejmala – Československé studentské hnutí v šedesátých letech dvacátého století
(sbírka Ivana Dejmala)
LP, sb. J. Dneboského – Libri prohibiti, Československé studentské hnutí v šedesátých letech
dvacátého století (sbírka Josefa Dneboského
LP, sb. manželů Růžičkových – Československé studentské hnutí v šedesátých letech
dvacátého století (sbírka manželů Růžičkových)
LP, sb. P. Šimka – Libri prohibiti, Československé studentské hnutí v šedesátých letech
dvacátého století (sbírka Petra Šimka)
LP, sb. P. Weigela – Libri prohibiti, Československé studentské hnutí v šedesátých letech
dvacátého století (sbírka Pavla Weigela)
LP, sb. T. Holečkové – Libri prohibiti, Československé studentské hnutí v šedesátých letech
dvacátého století (sbírka Taťány Holečkové)
NA, SVS – Národní archiv, Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy
OA F. Hrdličky – Osobní archiv Františka Hrdličky
OA M. Tyla – Osobní archiv Miroslava Tyla
SOA Plzeň, Sbírka dokumentace – Státní oblastní archiv v Plzni, Sbírka dokumentace

Agronomic (časopis Spolku posluchačů zemědělského inženýrství Agronomické fakulty
Vysoké školy zemědělské v Brně)
č. 2 [jaro 1969] (NA, SVS, s. 1 a 2 nečíslována, s. 3 omylem očíslována jako s. 2)
Aktuality (Vysokoškolská rada Ústředního výboru ČSM)
č. 1, [1964] (LP, sb. I. Dejmala, inv. č. 53, kart.1)
č. 3, [1965] (LP, sb. J. Dneboského)
č. 6, [1965] (LP, sb. J. Dneboského)
č. 2, [1966] (LP, sb. J. Dneboského)
č. 5, [1966] (LP, sb. J. Dneboského)
Buchar (Fakultní výbor Fakulty strojní ČVUT, STAR [Studentská akademická rada] Fakulty
strojní ČVUT)
č. 2, [1964] (OA F. Hrdličky)
č. 3, 15. 4. 1964 (OA F. Hrdličky, s. 2 omylem označena jako s. 1)
č. 5, 2. 11. 1964 (OA F. Hrdličky)
č. 6, 18. 3. 1965 (OA F. Hrdličky, v číslování stran několik čísel vypuštěno nebo chybí)
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č. 7, 28. 5. 1965 (OA F. Hrdličky)
č. 8, 20. 11. 1965 (OA F. Hrdličky)
č. 1, 1968 (OA F. Hrdličky, místo s. 17 znovu s. 13)
č. 2, leden 1969 (LP, sb. ČSSH II, sign. I/19, kart. 1)
č. 3, [březen – duben 1969] (LP, sb. J. Dneboského)
nečíslováno, [jaro 1969] (LP, sb. ČSSH II, sign. I/19, kart. 1)
Bulletin Brněnského studentského centra (Brněnské studentské centrum)
Nečíslováno, 17. 12. 1968 odpolední vydání (NA, SVS)
Nečíslováno, 21. 1. 1969, ranní vydání (LP, sb. ČSSH II, sign. I/17, kart. 1)
Nečíslováno, 22. 1. 1969, zvláštní ranní výtisk (LP, sb. ČSSH II, sign. I/17, kart. 1)
Bulletin Pražského studentského parlamentu (TAISS – Tiskové a informační středisko
Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy)
Nulté číslo, 6. 12. 1968 (LP, sb. I. Dejmala, inv. č. 280, kart. 4)
č. 1, 8. 2. 1969 (LP, sb. I. Dejmala, inv. č. 334, kart. 5)
Bulletin Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy (předsednictvo Svazu
vysokoškolského studentstva Čech a Moravy)
č. 1, 10. 10. 1968 (LP, sb. I. Dejmala, inv. č. 200, kart. 3)
č. 2, 21. 10. 1968 (LP, sb. I. Dejmala, inv. č. 201, kart. 3)
č. 3, 13. 12. 1968 (LP, sb. I. Dejmala, inv. č. 282, kart. 4)
č. 4, 10. 1. 1969 (LP, sb. I. Dejmala, inv. č. 299, kart. 5)
č. 6, 24. 4. 1969 (NA, SVS)
Bulletin Q (Brněnské studentské centrum)
Nečíslováno, 6. 2. 1969 (LP, sb. ČSSH II, sign. I/21, kart. 1)
Bulletin Vysokoškolského obvodního výboru ČSM Praha (Vysokoškolský obvodní výbor
ČSM Praha)
Zvláštní bulletin pražského VOVu o „případu Jiřího Müllera“, [začátek roku 1967] (LP, sb. I.
Dejmala, inv. č. 71, kart. 1)
Nečíslováno, [začátek roku 1967] (LP, sb. I. Dejmala, inv. č. 73, kart. 2)
Nečíslováno, 14. 2. 1967 (OA M. Tyla)
Nečíslováno, 7. 4. 1967 (OA M. Tyla)
Nečíslováno, [polovina března 1967] (OA M. Tyla)
Nečíslováno, [do poloviny května 1967] (OA M. Tyla)
Nečíslováno, [duben 1967] (LP, sb. P. Weigela)
Nečíslováno, [polovina října 1967] (OA M. Tyla)
Nečíslováno, [březen 1968] (LP, sb. P. Weigela)
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Zpravodaj – Bulletin VOV CSM Praha, č. 1, [začátek roku 1966] (LP, sb. P. Weigela)
Dalila (časopis studentů Vysoké školy zemědělská v Praze)
Nečíslováno, dokumenty z okupace – srpen 1968 (LP, sb. Dneboského)
Nečíslováno, [únor 1969] (LP, sb. Dneboského)
Éčko (časopis studentů Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně)
r. 1, 30. 3. 1969 (NA, SVS)
Eko (časopis posluchačů Slovenské vysoké školy ekonomické v Bratislavě)
r. 4, č. 5–6, leden–únor 1969 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 4, č. 9–10, květen–červen 1969 (NA, SVS)
Ekonom (časopis studentů Vysoké školy ekonomické v Praze)
r. 7, č. 9, leden 1968 (OA M. Tyla)
r. 7, č. 6, 29. 5. 1968 (LP, sb. ČSSH II, sign. I/4b, kart. 1)
r. 8, č. 12–14, [konec roku 1968] (OA M. Tyla)
r. 8, č. 15, březen 1969 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 8, č. 16, květen 1969 (NA, SVS)
Ekrazit (Spolek chemiků Chemickotechnologické fakulty Slovenské vysoké školy technické
v Bratislavě)
r. 2, č. 3, 30. 4. 1969 (NA, SVS)
Elixír (Zpravodaj Celoškolského výboru ČSM Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze, od podzimu 1965 časopis studentů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze,
od podzimu 1968 vydávaný Akademickou radou studentů Vysoké školy chemickotechnologické v Praze)
[r. 1], č. 1, [1958] (LP, sb. P. Weigela)
[r. 1], č. 2, 5. 5. 1959 (LP, sb. P. Šimka)
[r. 2], č. 4, 3. 11. 1959 (LP, sb. P. Šimka)
[r. 2], č. 6, 31. 12. 1959 – 1. 1. 1960 (LP, sb. P. Weigela)
r. 3, č. 1–2, 25. 10. 1960 (LP, sb. P. Weigela, s. 14–16 doplněny z LP, sb. P. Šimka)
r. 3, č. 3, 23. 11. 1960 (LP, sb. P. Šimka)
r. 3, č. 4, 10. 12. 1960 (LP, sb. P. Weigela, s. 12–13 doplněny z LP, sb. P. Šimka)
r. 3, č. 5, 31. 12. 1960 – 1. 1. 1961 (LP, sb. P. Weigela, s. 8–10 doplněny z LP, sb. P. Šimka)
r. 3, č. 6, 22. 2. 1961 (LP, sb. P. Weigela, s. 14 doplněna z LP, sb. P. Šimka)
r. 3, č. 7, 21. 3. 1961 (LP, sb. P. Weigela, s. 17 doplněna z LP, sb. P. Šimka)
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r. 3, č. 8, 25. 4. 1961 (LP, sb. P. Weigela, s. 13 doplněna z LP, sb. P. Šimka)
r. 3, č. 9, 14. 5. 1961 (LP, sb. P. Weigela, s. 14 doplněna z LP, sb. P. Šimka)
r. 3, zvláštní vydání, 22. 3. 1961 (LP, sb. P. Weigela, s. 9 a 12 doplněny z LP, sb. P. Šimka)
r. 3, zvláštní vydání, 12. 4. 1961 (LP, sb. sb. P. Šimka)
r. 4, č. 1, 30. 9. 1961 (LP, sb. P. Weigela, neúplné)
r. 4, č. 3–4, 13. 12. 1961 (LP, sb. P. Weigela, s. 13–16 doplněny z LP, sb. P. Šimka)
r, 5, nečíslováno, říjen 1962 (LP, sb. P. Weigela, s. 12 mylně očíslována jako s. 11)
r, 5, nečíslováno, prosinec 1962 (LP, sb. P. Weigela)
[r. 5], nečíslováno, [březen 1963] (LP, sb. P. Weigela)
r, 5, duben 1963 (LP, sb. P. Weigela)
r, 5, nečíslováno, květen 1963 (LP, sb. P. Weigela)
r, 5, nečíslováno, Silvestr [1962] – Novy rok 1963 (LP, sb. P. Weigela)
r. 5, Kachekranové číslo [1963] [?] (LP, sb. P. Weigela)
r. 6, č. 1, [září–říjen 1963] (LP, sb. P. Weigela)
r. 6, č. 2, [listopad 1963] (LP, sb. P. Weigela)
r. 6, č. 3, [prosinec 1963] (LP, sb. P. Weigela)
r. 6, nečíslováno, [únor–březen 1964] (LP, sb. P. Weigela)
r. 6, Kachekranové číslo 1964 (LP, sb. P. Weigela)
r. 6, zvláštní vydání, [duben-začátek května] 1964 (LP, sb. P. P. Šimka)
r. 7, č. 1, říjen [1964] (LP, sb. P. Weigela, zřejmě omylem uveden roč. 6)
r. 7, [listopad 1964] (LP, sb. P. Weigela)
r. 7, č. 4, prosinec 1964 (LP, sb. P. Weigela, zřejmě omylem uveden roč. 6, druhá polovina
doplněna z LP, sb. P. Šimka)
r. 7, nečíslováno, [leden 1965] (LP, sb. P. Weigela)
r. 7, nečíslováno, únor 1965 (LP, sb. P. Weigela, poslední čtyři s. doplněny z LP, sb. P.
Šimka)
r. 7, nečíslováno, [duben 1965] (LP, sb. P. Weigela, posledních sedm s. doplněno z LP, sb. P.
Šimka)
r. 7, nečíslováno, květen 1965 (LP, sb. P. Weigela, několik s. doplněno z LP, sb. P. Šimka)
r. 7, nečíslováno, červen 1965 (LP, sb. P. Weigela, poslední dvě s. doplněny z LP, sb. P.
Šimka)
r. 7, Kachekranové číslo, 25. 3. 1965 (LP, sb. P. Weigela)
r. 8, nečíslováno, září [1965] (LP, sb. J. Dneboského)
r. 8, č. 2, říjen 1965 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 8, nečíslováno, listopad 1965 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 8, zvláštní číslo, [podzim 1965] (LP, sb. J. Dneboského)
r. 8, nečíslováno, leden 1966 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 8, č. 6, únor 1966 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 8, nečíslováno, duben 1966 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 8, č. 7 (8), [do poloviny května 1966] (LP, sb. J. Dneboského)
r. 8, Extra Kachekranové číslo, [1966] (LP, sb. J. Dneboského)
r. 9, č. 1, 11. 11. 1966 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 9, zvláštní vydání pro Brak – karneval VŠCHT, 23. 11. 1966 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 9, č. 2, 20. 12. 1966 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 9, č. 3, 1967 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 9, č. 4, březen 1967 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 9, č. 5, duben 1967 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 9, č. 6, 23. 6. 1967 (LP, sb. P. Weigela)
r. 9, č. 7 (LP, sb. J. Dneboského, poslední s. doplněna z LP, sb. P. Šimka)
r. 9, Kachekranové číslo, [1967] (LP, sb. J. Dneboského)
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r. 10, č. 2, 14. 12. 1967 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 10, č. 3, [únor] 1968 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 10, č. 4, 20. 3. 1968 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 10, č. 5, 2. 5. 1968 (LP, sb. J. Dneboského, čtyři s. doplněny z LP, sb. P. Šimka)
r. 10, č. 6, 5. 6. 1968 (LP, sb. J. Dneboského)
r. 10, zvláštní vydání pro Brak, [1967] (LP, sb. J. Dneboského)
r. 10, zvláštní vydání ke studentskému aktivu o strahovských událostech, 22. 1. 1968 (LP, sb.
J. Dneboského)
r. 10, Kachekranové číslo, [1967] (LP, sb. J. Dneboského)
r. 11, č. 2, [říjen–začátek listopadu 1968] (LP, sb. ČSSH II, sign. I/8, kart. 1)
r. 11, č. 3, [2. polovina prosince 1968] (NA, SVS)
r. 11, č. 4, [začátek roku 1969] (LP, sb. manželů Růžičkových)
r. 11, č. 5, 2. 4. 1969 (LP, sb. ČSSH II, sign. I/8, kart. 1)
r. 11, č. 6–7, 25. 5. 1969 (NA, SVS)
r. 11, Kachekranové číslo, [březen 1969] (LP, sb. ČSSH II, sign. I/8, kart. 1)
r. 11, zvláštní vydání pro Brak, [1968] (LP, sb. P. Weigela)
r. 11, zvláštní vydání, [konec srpna 1968] (LP, sb. P. Weigela)
r. 11, zvláštní vydání, 18. 11. 1968 (LP, sb. I. Dejmala, inv. č. 483, kart. 8)
r. 11, zvláštní číslo, 17. 1. 1969 (LP, sb. ČSSH II, sign. I/8, kart. 1)
r. 11, 2. zvláštní číslo, 18. 1. 1969 (LP, sb. manželů Růžičkových, omylem uvedeno datum
vydání 18. 1. 1968)
r. 11, 3. zvláštní číslo, [2. polovina ledna 1969] (LP, sb. manželů Růžičkových, obsahuje i 2.
mimořádné vydání Elixíru z 18. 1. 1969)
r. 11, 4. zvláštní číslo, [20. 1. 1969] (LP, sb. manželů Růžičkových)
r. 11, zvláštní vydání, 14. 4. 1969 (LP, sb. ČSSH II, sign. I/8, kart. 1)
r. 11, poslední vydání (NA, SVS, pouze jedna strana)
Elixír – Fleš
Fleš, nečíslováno, [polovina listopadu 1968] (LP, sb. manželů Růžičkových)
Fleš, č. 2, [polovina listopadu 1968] (LP, sb. manželů Růžičkových)
Fleš, č. 3, 20. 11. 1968 (LP, sb. manželů Růžičkových)
Fleš, č. 4, [20.–21. 11. 1968] (LP, sb. ČSSH II, sign. I/9, kart. 1)
Fleš, č. 5, 21. 11. 1968 (LP, sb. manželů Růžičkových, pouze jedna strana)
Fleš, č. 5, 21. 11. 1968 (LP, sb. manželů Růžičkových, pouze jedna strana)
Fleš, nečíslováno, [19. 11. 1968] (LP, sb. manželů Růžičkových)
Fleš, 19. 4. 1969 (LP, sb. I. Dejmala, inv. č. 508, kart. 8)
Fleš, nečíslováno, 13. 5. 1969 (LP, sb. manželů Růžičkových)
Fleš, nečíslováno, 3. 7. 1969 (LP, sb. manželů Růžičkových)
Forum zahraničních studentů
Zvláštní číslo, 21. 1. 1969 (NA, SVS)
Hej Rup (časopis Fakultního výboru na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem)
Hej Rup, č. 5, 18. 4. 1966 (LP, Weigel)
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Hyde Park (od 2. ročníku Študentský Hyde Park, občasník předsednictva parlamentu Svazu
vysokoškoláků Slovenska při Vysoké škole zemědělské v Nitře)
r. 1, č. 1, 10. 12. 1968 (LP, sb. ČSSH II, sign. I/11, kart. 1, fotokopie)
r. 2, č. 5, 24. 2. 1969 (LP, sb. ČSSH II, sign. I/11, kart. 1, fotokopie)
r. 2, č. 6, 4. 3. 1969 (LP, sb. ČSSH II, sign. I/11, kart. 1, fotokopie)
Impuls (časopis studentů Vysoké školy zemědělské v Praze, do r. 1967 vydával Celoškolský
výbor ČSM Vysoké školy zemědělské v Praze, v r. 1969 Samostatná organizace studentů na
Vysoké škole zemědělské v Praze)
Impuls, r. 1, č. 3, 20. 11. 1964 (OA Tyl, chybí zřejmě poslední strana)
Impuls, r. 1, č. 7, [květen 1965] (OA Tyl)
Impuls, r. 2, č. 3, 30. 1. 1966 (OA Tyl)
Impuls, r. 2, č. 4, 30. 2. 1966 (OA Tyl)
Impuls, r. 2, č. 5, první týden v dubnu 1966 (OA Tyl, po s. 24 následují strany 23a, 24a, 25)
Impuls, r. 2, č. 6–7, první týden v červnu 1966 (OA Tyl, po s. 18 následují strany 17a,
nečíslovaná strana, 19)
Impuls, r. 3 [?], nečíslováno, [září 1966] (OA Tyl, chybí nebo je vynecháno číslování: s. 5, 6,
11, 12, 21–24)
Impuls, r. 3, č. 1–2, [březen-duben 1967] (OA Tyl)
Impuls, r. 3, č. 3–4, [květen–červen 1967] (OA Tyl)
Impuls, r. 4, č. 1, 1. 11. 1967 (OA Tyl)
Impuls, r. 4, č. 3, 24. 1. 1968 (OA Tyl)
Impuls, r. 4, č. 4, 28. 3. 1968 (OA Tyl, chybí s, 15 a 16)
Impuls, r. 4, č. 5, 20. 5. 1968 (OA Tyl)
Impuls, r. 5, č. 1, 20. 1. 1969 (OA Tyl)
Impuls, r. 5, č. 2, 10. 3. 1969 (OA Tyl)
Impuls, r. 5, č. 3, 4. 4. 1969 (LP, sb. J. Dneboského)
Impuls, r. 5, č. 4, 4. 6. 1969 (LP, sb. sb. I. Dejmala, inv. č. 175, kart. 3, chybí nebo vynecháno
stránkování: 21, 22, 27, 28)
Puls (vydávala redakční rada při stávkovém výboru Vysoké školy zemědělské v Praze)
č. 1, 18. 11. 1968 (LP, sb. sb. I. Dejmala, inv. č. 113, kart. 2)
č. 2, 19. 11. 1968 (LP, sb. sb. I. Dejmala, inv. č. 118, kart. 2)
č. 3, 20. 11. 1968 (LP, sb. sb. I. Dejmala, inv. č. 120, kart. 2)
Index (časopis plzeňských vysokoškoláků, do r. 1967 orgán Městské vysokoškolské rady
ČSM Plzeň, od r. 1968 tiskový orgán Městského vysokoškolského centra v Plzni)
r. 2, č. 4, 5. 5. 1966 (LP, sb. P. Weigela)
První okupační číslo, 23. 8. 1968 (SOA Plzeň, Sb. dokumentace, sign. SbD 13, kart. 2, jen
jedna strana)
Osmé okupační číslo, 28. 8. 1968 (SOA Plzeň, Sb. dokumentace, sign. SbD 13, kart. 2)
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Nečíslováno, okupační číslo, zvláštní vydání, ráno 20. 1. 1969 (NA, SVS)
č. 16, 21. 2. 1969 (NA, SVS)
Informace AMU (čtrnáctidenních vydávaný Akademií rady studentů DAMU a HAMU a
Klubem posluchačů a absolventů FAMU)
č. 1, [konec ledna – únor 1969] (LP, sb. ČSSH II, sign. I/20, kart. 1)
Informačný bulletin (studentský parlament Svazu vysokoškoláků Slovenska elektrofakulty
Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě)
Nečíslováno, [2. polovina listopadu 1968] (NA, SVS)
Intergrál (časopis studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
r. 1, č. 1, [jaro 1968] (NA, SVS)
r. 1, č. 2, 2. 5. 1968 (NA, SVS)
r. 1, č. 3, 3. 6. 1968 (NA, SVS)
r. 1, č. 4, 4. 12. 1968 (NA, SVS)
r. 1, č. 5, 14. 12. 1968 (NA, SVS)
r. 2, č. 1, 8. 1. 1969 (NA, SVS)
r. 2, č. 2, 30. 1. 1969 (NA, SVS)
r. 2, č. 3, 12. 2. 1969 (NA, SVS)
r. 2, č. 4, 20. 2. 1969 (NA, SVS)
r. 2, č. 5, 12. 3. 1969 (NA, SVS)
r. 2, č. 6, 26. 3. 1969 (NA, SVS)
r. 2, č. 7, 10. 4. 1969 (NA, SVS)
r. 2, č. 7, 12. 5. 1969 (NA, SVS)
Lef 66 (časopis posluchačů Lesnické fakulty Brno)
r. 3, č. 1, 5. 2. 1966 (LP, sb. P. Weigela)
Medik (časopis mediků, členů Rentgen Clubu)
Nečíslováno, [jaro] 1968 (NA, SVS)
Nečíslováno, [konec roku 1968] (LP, sb. ČSSH II, sign. I/14, kart. 1)
Motto (časopis Fakulty tělesné výchovy a sportu)
č. 2, [duben 1969] (LP, sb. J. Dneboského)
č. 3, [duben 1969] (LP, sb. J. Dneboského)
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Naše kronika (časopis městského výboru ČSM v Moskvě)
r. 6, č. 1, 9. 10. 1965 (LP, sb. T. Holeckové)
r. 6, č. 1, 13. 11. 1965 (LP, sb. T. Holeckové)
Normalizace (informační bulletin studentů filosofické fakulty univerzity v Brně)
Nulté č., [1. polovina listopadu 1968] (LP, sb. ČSSH II, sign. I/10, kart. 1)
č. 1 [1. polovina prosince 1968] (LP, sb. ČSSH II, sign. I/10, kart. 1)
č. 2 [2. polovina prosince 1968] (LP, sb. ČSSH II, sign. I/10, kart. 1)
č. 3 [2. polovina ledna 1969] (LP, sb. ČSSH II, sign. I/10, kart. 1)
Představy (měsíčník studia mladých Vysoké školy politické při ÚV KSČ)
r. 1, č. 2, 18. 12. 1968 (LP, sb. ČSSH II, sign. I/13, kart. 1)
r. 1, č. 3–4, 4. 4. 1969 (LP, sb. ČSSH II, sign. I/13, kart. 1)
Reflex (časopis studentů Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, vydal
fakultní výbor ČSM Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze)
r. 5, č. 2 (dvojčíslo), 26. 4. 1967 (LP, sb. T. Holečkové)
Ruch (občasník filozofické fakulty univerzity v Brně)
č. 3, 22. 4. 1968 (LP, sb. ČSSH II, nezprac.)
Skalpel Expres (bulletin Akademické rady mediků v Plzni)
r. 3, [květen 1969] (LP, sb. J. Dneboského)
Spektrum (časopis studentů Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
Nečíslováno, 12. 12. 1968 (NA, SVS)
Nečíslováno, 21. 3. 1969 (NA, SVS, s. 10 chybně označena jako s. 2, chybí s. 12)
Nečíslováno, 16. 4. 1969 (NA, SVS)
Nečíslováno, 14. 5. 1969 (LP, sb. J. Dneboského)
Spiritus (měsíčník studentů Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, Spiritus
expres označen jako časopis Spolku posluchačů Vysoké školy chemicko-technologické
v Pardubicích)
r. 1, č. 1, [duben 1968] (OA M. Tyla)
r. 1, č. 3, [prosinec 1968] (LP, sb. J. Dneboského)
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r. 1, č. 4, [únor 1969] (LP, sb. J. Dneboského)
Spiritus Expres, č. 1, 10. 4. 1969 (LP, sb. ČSSH II, sign. I/5b, kart. 1)
Trias (časopis Spolku veterinárních mediků v Brně)
č. 3, 26. 3. 1969 (NA, SVS)
Zpravodaj Vysokoškolské rady ÚV ČSM
Nečíslováno, květen 1964 (LP, sb. sb. I. Dejmala, inv. č. 45, kart. 1)
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