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Vá v. e n í ko le gov é,
r.aní jenom naši vinou, že dostáváte číslo Spektra opožděně Kre.-3 zkouškového období jsxe měli i jiné problémy, hlavnetechnického a materiálního rázu o Nemyslete si, že tyto problém
jsou plnš '"-^išen'-, napr. na toto číslo mámo vypůjčen papír
od kolegů z bratrského Integrálu /časopis MFF/.
Tímto také zároveň apelujeme na Vaše city, ale hlavne známostí
Kdn máte možnost sehnat, nobo víte o možnosti získání papíru,
vzpomeňte na nás a pomyslete i na sebe /nebudete mít co číst/
a podejte nám laskavě zprávu do schránky na nástěnce na
ví
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Kolegové, kteří máte zájem podílet se společně s námi na
práci Spektra, máte možnost« Schůzky redakční rady badou
vždy včas oznámeny- Své příspěvky přinášejte tamtéž, nebo
j? házejte do výše m n ě n é , k tomu určené schránky.
Redakce by chtěla pedokovat vedení školy, které umožnilo vydávání tohoto časopisu o
Stejně jako svým kolegům i našim učitelům dáváme možnost
uveřejnění svých příepěvků na stránkách Spektra,
, Hedakční rada
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Chci říci toto: Není mivjedno, na Čem se vezu.Jestli na hřbetu
veleještěra, který- si může vybrat mezi uschovou kostry do muzea
a účastí na tvorbě křídových sedimentů, nebo jestli jsem nesen .
životem zvířetem menším, ale se kterým vím že přečkám térciér
i krutý chlad p1ei st o céňu,Mám rád svět, ctím své rodiče, cítím
náklonost k*jisté dívce a také mám rád sebe.Nebudu proto po vzoru dinosaura sledovat "běh života z bahná- křídového moře pod
a
Krkonošemi a čekat, až ze mne bude nakonec mostecko-chomutovská briketa.Raději obětuju nějaké to deko tělesné váhy a vylil e "
IvKÍťi r'ji
.
, .. '"rj.' y-V^'"'
dám ty, ktoré neláká být vykután ve velkodole Maxim Gorkij.Ne,
nebudu také sázet na nějakého koně! AÍ je z kterékoliv stáje.
Jsou to mizerné kobyly přiživované pro větší lesk arzénem. Nechci
ani nového šimla!Sazení, a dávání se do rukou štěstěny není a nemůže
.
o
být programem ani mým, ani mých přátel.Spoléháme 11a sebe, na
skvělé myšlenky původního Marxe a Lenina, ale především na moderní filosofii pánů Marcuse, Che Guevary, Maa, B. Russella,Djigase,
Fischera, ale i dalších.

.

Jo, a vite co řekl prof. Barnard?...„Když pomyslíš na
n
prohru, už jsi prohrál
Přemysl Skála

Zprávy z ARSu.
Ve dnech 13.al4.3. se v pražském SAICSu / klub FSI ČVUT / sešli
zástupci fakultních časopisů na své celostátní schůzce.
I-Ta setkání, jehož se zúčastnili kolegové z 21 redakcí a které pořádal časopis Elixír / VSCHT Praha / byly na pořadu otázky organi-

začního a hospodářského, technického a právního rázu i některé
problémy, týkající se spolupráceredakcí navzájem.
Kolega Hrdlička z redakce Bucharu /FSI ČVUT Praha/ informoval
účastníky setkání fakultních časopisů o založení ligy fak. čas,
/LFG/ V rámci Svazu klubů mládeže. Její prozatímní statut otiskujeme o něco níže.
V rámci LFČ se budou konat schůzky redakcí, na kterých si budou jejichčlenové vyměňovat poznatky ze své práce a získané informace..
Jednotlivé redakce sedohcily navzájem o spolupráci, spočívající
v pravidelném vyměňování časopisů, přetiskování materiálů a případně i technické výpomoci.
Na setkání byl podán návrh, aby SVS pozval na Olomoucký kongres
také zástupce fakultních časopisů, což přítomný člen předsednictva
slíbil tlumočit na jeho nejbližším zasedání.
-bhProzatímní statut ligy fakultních časopisů /LFČ/
Liga fakultních časopisů /dále jen LFG/ vsniká jaké dobrovolné
klubové sdružení redakcí fakultních časopisů. Jedná se o fakulty
v Cechách a na Moravě. Každý fak. časopis sdružený v LFí je
samostatně hospodařící, majetkem i financemi.
Pracovní program LFä je zaměřen na:
1. realizaci dobře fungujícího systému vzájemné informovanosti
mezi jednotlivými časopisy, resp. redakcemi.
2. vzájemnou technickou a organizační pomoc redakcí.
3. vytvářoní ucelenějších představ a snah o jednotný postup
v základních otázkách studentského hnutí.

4. interakci s jinými slôžkami- mládeže
Metody a rozdělení prac. činnosti jsou založeny na předchozí vzájemné dohodě členů LFC.
LFC bude plně respektovat povinnosti, plynoucí ze stanov SKM
a z týž bude uplatňovat svoje práva.
Orgány klubu;
Vedení klubu:

,

Každý člen sdružený v LFC vysílá do vedení klubu jednoho zástupce zvoleného tajnou volbou nebo aklamací. na výroční schůzi redakce.Ke zvolení je nutný nadpoloviční počet hlasů členů redakce.Předseda klubu: je volen vedením klubu.Ke zvolení je třeba nadpoloviční počet, hlasů Členů vedení klubu.
Vedení i předseda je vplen na období zpravidla jednoho roku.
Členové klubu:
Elixír

za redakci:

ing. Josef Dneboský
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Zpráva o činnosti komise pro vnitřní styky
Práce této komise byla v poslední době zaměřena na vytvoření statutu o založení Unie přírodovědeckých fakult.Z tohoto důvodu se
zúčastnil V. Hovorka spolu se zástupci MFF UK informativní
schůzky v Bratislavě a Brně.Bratislavští a brněnští přírodovědci

-6souhlasí se založením Unie i s náplní její Činnosti, tj„ výměny
studijních plánů, spoluprací s Ústavem pro tvorbu živ. prostředí
z ochranu krajiny a výměně informací o dění na fakultách. Definitivní statut a programové prohlášení Unie vypracuje Spolek
posluchačů přírodovědecké fakulty UJEP v Brně, který také organizačně zajistí průběh. zakládacího kongresu. T ento kongres "bude
svolán na 19.a 20. duben do Brna.
Komise též odpověděla na dva dopisy došlé na ARS.První se týkal
hubení žraloků ve světových mořích a druhý byl věnován otázce
vhodnosti či nevhodnosti použití fin. prostředků získaných sbírkou na pomník Jana Palacha pro konto SOS-dětské vesničky.
Václav Hovorka

Zpráv?, studijní a sociální komise
Jmenovaná komise má toto složení: předseda Ivan laůbe, zástupce
studentů-v pedagogické- komisi fakulty Ivana Halbichová, záležitosti kolejí a menz - Jiří Beránek, studentská vědecká činnost
Miroslav Pdeger, otázky.absolventů / informace pro studijní komisi PSP--/ - Pavel Zachař; další členové : Pavel Anzenbacher.
Ivan Lukeš.

-.'•*•

"vana Halbichová a Jiří Beránek byli pověřeni aby získali od
kolejní rady koleje Albertov a Arnošta z Pardubic konkrétní údaje o nedostatcích na uvedených kole jích.Totéž se '•"ýká stravování
v ob.ou menzách.
Zástupci studentů v pedagogické radě:
biologická sekce: Jan Lipawský, Vladimír Vána
chemická sekce:

Petr Ondráček, Pavel Zachař

geologicko-geografická sekce: luboš Habrnal

-7Úkolem těchto členů pedagogické rady je mimo jiné orientačně zjistit studijní zatížení posluchačů různých obcrů.
0 činnosti studijní komise PSP, jejímž jsem členem, Vám sdělím
v některém z příštích čísel SPEKTRA.

Ivan

laut)e

Zpráva komise pro styky se závody
Jak jste si všichni jistě všimli z plakátu visícího např. na koleji Albertov / k přeštení stačí mít oči a udělat za pochodu vpravo
resp. vlevo vbok, »ož záleží na okolnosti, zda jste před obědem,
či již nasyceni menzovními lahůdkami/, konala se každý týden ,
vždy v úterý v 16.oo středoevropského času. schůzka skupiny pro
styky s veřejností.TTčel schůzky byl především v tom, aby studenti,
kteří navštěvují závody, debatují doma a pod., byli co nejvíce
informováni o tom, co se stalo, co se stát může a co by se tudíž stát mělo. Obvyklý pořad schůzky je:
1. nové necenzurované informace, které se nám. podařilo získat,
a to od všeobecně politických a hospodářských po informace z
SVS, PSP a pod.
2. studenti, kteří docházejí na závody, výzkumné ústavy a pod.
podávají'zprávy o tom, co je kde nového.Doplňují nás a sami
o svých problémech hovoří zástupci ze spřátelených závodů a p..
které na naše schůzky zveme.
3- chtěli bychom zařadit stručný přehled důležitých zpráv z
tisku za období mezi schůzkami.
4. vyřešení příp. organizačních problémů
Někdy jsme v době schůzky pořádali besedu, např. před třemi
s Janem Kavanem, jsme také zváni na besedy do závodů s kterými

-8spolupracujeme, takže j srno se nedávno zúčastnili např. besed s
Jiřím Hochmanem a Ltidkem Pac-imon^m,
Důležité myšlenky a informace z "besed a našich schůzek zapisujeme
a budeme o niob. infon&cvat predv^ín na našich nástěnkách,Společně
jsme se dohodli, ž e b u ď m schůzky napříště pořádat jen jednou za
dní a možná že změníme také den a hodinu.Vše s.e dovíte na plakátě, který bude viset na shora již u ve děném, místě. Vše chny zájemce
c n á s e schůzky srdečně zveme, i když během schůzky občerstvení nep o-dáváme.
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Pavel Rejnek
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Přátelé, kolegové, lidél
Když byla těsně po druhé světové válce Jugoslávie exkomunikovaná
Sovětským svazem a ostatními' bratrskými zeměmi z tábora socialismu
a lito byl označen za krvar áho fašistického psa, byla KSČ mezi těmi
kteří•si neviděli dál, než na špičku svého n° su »
Když potom Chrušcev hleděl napravit, co se napravit ještě dalo,
navštívila Jugoslávii i československá delegace a odevzdala prezidentu Tátovi mnoho darů.Byli jsme tenkrát v létech, kdy člověk
teprve začínal číst noviny a začínal se také ptát, co znamená to
neb ono, co v nich stojí.A tak víme jen z vyprávění, kolik špíny
a pomluv se vylilo na.hlavu Jugos] ávie, země, která ndiaítla tancovat podle Stalinovy píšťalky a rozhodla se pro vlastní cestu h zřel alizmu. '

To, co přineslo Československé ¿jasro v roce-1968, jsme prožívali
už jako dospělí á plnoprávní občané -tohoto státu.Prožili jsme na
vlastní kůži srpnové dny, které pro nás byly plny strašlivého ¿;:±c:iáni„Viděli jsme téci zbytečně prolitou krev lidí, kteří měli stejné
právo žít jako ti, kdož'přijeli na tancích i jf,ko ti, kteří
nán
ty tuny želeffia poslali.Polykali jsme slzy a báli se ne tak ani *.
•životy své, ale o osud Československa.0 osud našich rodičů, kteří
prožili už mnohom více zabíjení za druhé svetové války.0 osud Prahy, ze které si vstupitelé udělali střelnici.
Dívali jsme se do světa v očekávání, ¿»e tento civilizovaný svět
řekne NE!'Viděli jsme, jak se .rozbouřil,- agresi odsoudil, ale pak
pomalu zavíral úst a.. Nemůžeme být protc roztrpčeni - českoslovenští
lidé také- mlčeli v dobách,, kdy se. zbytečně umíralo j inde, Česko slovenské -zbraně pomáhaly'Nigérii páchat genocidu proti Biafře.
Československá vláda přerušila styky s Izraelem jakožto agresorem,
avšak proti řadě jiných agresí se jaksi nic nenamítalo»
Mezi ty statečné a nekompromisní komunistické strany, které označily okupaci Československa za hrubý přestupek proti normám mezinár.
práva a jako vážnou újmu spáchanou na světovém komunistickém hnutí
patří i Svaz komunistů Jugoslávie.Naše stejré přísloví říká: v nouzi
poznáš přítele.V jugoilávcích jsme ho opravdu poznali.Přítele nezištného a odvážného, který se nebojí pronést své vlastní názory
a stát..za nimi.Provinit se proti takovému příteli tím, že odmítneme
jeho pozvání a vymlouváme se na to. že nemohou bratrské komunistické strany, které ostatně své vztahy k nám objasnily loni v srpnu,
to ju velmi slušně a..mírně řeee^o faux pas. Česky řečeno neomalenosi.
Avšak o nás, vysokoškolácích, musí být jasno každému občanu Jugoslá
vie.Ihned, protože teá se nám dívají do očí.
My, kteří jsme dne 16. listopadu 1958 zahájili okupační stávku vysokých škol na znamení protestu proti zbabělosti a zradě a na podporu všemu lidskému, co přinesl obrodný proces, nemůžeme se uchýlit
k lhostejnosti.
My, kteří jsme vyprovázeli na, poslední cestě Jana Palacha hluboce
otřeseni jeho činem v samých základech vlastního svědomí a slibová-

- 2 a slibovali jsme, že nezemřel marně, nemůžeme podupat jeho
čerstvý hrob.
Kašlali jsme při svých akcích na "nedozírné následky",
protože jsme si zvykli žít s rovnou páteří< Přestože jsme hýbali
celou společností, mili jsme a máme i nadále tolik zdravého
rozumu a odpovědnosti, že jsme dělali vše s důstojností skutečných
lidí a nepřivedli jsme národ do katastrofy. Budeme si i dnes
vědomi toho, že klid, rozvaha a lidská důstojnost jsou mnohem
účinejsi zbraní, než všechny ty zabijácké vynálezy, jimiž se
hemží celý svět. Mnohem a. mnohem účinnější, než třeba dlažební
kostky.
Přátelé,
bezohledná politika světových velmocí žene svět znovu do války .
Kam jinam by mohlo vést to horečné zbrojení, jehož jsme svědky ?
cemu jinému by napomáhaly takové nesmysly, jako je např. these
o omezené suverenitě států ?
^elmoci spolu zápasí o Měsíc a mezitím po celém světě umírají
lidé, kteří nemají co jíst. A ktomu USA a SSSR neustále hovoří
o míru, zatímco jejich zbraně usmrcují tisíce lidí ve Vietnsmi,
Biafře, na Středním Východě a co my víme, kde ještě.
Jestliže k tomu všemu budeme lhostejní a budeme si myslet, že
se nás to snad nebude týkat, pak zapomeňme na ty, kteří zbytečně
zahynuli v srpn*vých dnech a nazvěme je neopatrnými extrémisty«
Zřekněme se J.P. a J.2., distancujme se od jejich smrti. Avšak
v tom případě se zřekněme také sami sebe, svých myšlenek o lidství
a míru a prohlašme to za zbytečné marné řeči. Staňme se rodiči deisíkterá pak nabudeme, kromě lží čím živit.
Anebo to neuděláme ?
Lidé, přátelé, kluci a holky, tátové a mámy - co udoláme prctc
abychom moli v nejbližších dnech stůl třeba chudě prostřený, ale
čistý a abychom u něj seděli všichni pohromadě ? Aby člověk
umíral jen stářím či nemocí, ane kulkou nebo napalmem ?
Však si cesty najdeme, ale víte, lidi, pojďte se napřed
chytit za ruce, at dojdem všichni !
- jeden z vás -

-11Znění telegramu, odeslaného sjezdu SKJ dne 11.3. 1969
Vážení soudruzi,
přijměte naše nejsrdeěnější pozdravy u příležitosti Vašeho sjezdu.
Sledujeme dění ve Vaší zemi s velkou p»z»rn*stí a sympatiemi.Považujeme lid Jugoslávie a Svaz komunistů Jugoslávie za nejlepší přátele československého lidu a chceme, a»y naše ěiny a postoje Vás
přesvědčily o naší upřímnosti.
PřFUK Praha

Dopis PřFUK jugoslávskému vyslanectví.
Plénum PřFUK se zabývalo situací, která vznikla neúčasti delegace
KSČ na sjezdu SKJ.Nepřítomnost československé stranické delegace
rozhodně nepřispívá k normalizaci ve vztazích k ostatním zemím
socialistického tábora.V žáiném případě nechceme, aby se opakovala
padesátá léta, dolia politiky Informbyra.
Odkud přišle rozhodnutí neúčastnit se sjezdu SKJ, si můžeme všichni
doliře domyslet.S touto akcí však naprosto nesouhlasíme a hluboce se
za takovýto postup Výkonného výboru "IV KSČ stydíme.
Jsme přesvědčeni, že málokterá akce jev tak zásadním rozporu s
city československého lidu, jako právě participa.ce KSČ na. postupu
o opětnou izolaci Jugoslávie v mezinárodním komunistickém hnutí.
Všemu lidu Jugoslávie bychom chtěli poděkovat za. jeho postoj v
srpnových dnech, kdy se plně postavil za náš národ.Chceme Vás
ubezpečit, že i Vy můžete počítat s na.ší podporou.
Dlouhotrvající přátelství mezi národy československa a národy
Jugoslávie muselo projít již v minulosti mnohými zkouškami a věříme, že i z této zkoušky vyjde vítězně.
Považujeme národy Jugoslávie za nejlepší přátele československého
lidu a přejeme jim mnoho úspěchů na. další cestě při budování socialismu, na. které bychom chtěli s nimi stát bok po boku.
Celofakultní shromáždění PřFUK
V Praze dne 13.3- 1969
Tento dopis odnesla delegace fakulty na jug. vyslanectví.

-13vážíme těch, kteří pevně stojí na svém pokrokovém stanovisku, a nemůžeme si vážit tědh/ kteří nedokážou být tolerantní k jakémukoli
jinému názoru, než vlastnímu, a dokáží ze. názor vylučovat a£ už ze
společnosti lidí nebo ze společnosti nároitů. Nechceme být vylučován
ni, ale nikdy se nesnížíme k tomu, abychom vylučovali.
Jsme si vědomi toho, že polcud jsme Kdy měli skutečné a nezištné
přátele, pak jste to byli vždy Vy.To chceme také manifestévat
svým shromážděním.
Zdravíme jugoslávský lid. Jsme s Vámi, buáte s námi!
Za pořádající fakulty - Předsednictvo Pražského studentského
parlamentu

Michal Vajrauch
předseda. PSP

Vydal PSP

Živá slova
Co si o tom myslíte?
V neděli, dva dny po studentské manifestaci, jsem vzal magnetofon
a vyšel ven, abych se trochu pozeptal lidí, zda vůbec o naší akci
vědí a jaké k ní zaujímají stanovisko.
„Víte že v pátek probíhala v Praze studentská manifestace?'
„Ne a já teda taky ne odvětili mla.dí manželé, kteří mi jako první
přišli pod mikrofon. Ale pokračujme dál:
I!
„Ano, něco jsem slyšel, ale už nevím odkud.
„Myslíte si, že nás dnešní informační prostředky informují včas
1!
a v dosta.tečné míře?
„To je těžký, nevím, skutečně nevím.
A opět stejná, otázka.A odpověá?
„Vím, a zúčastnil jsem se.
I!
„Myslíte si, že současný způsob boje studentů je vhodnou formou?
„Je to výborná forma.
Ale potom se již rozjela tramvaj a dále natáčet bylo pro hluk
nemožné a tak mi nezbylo nic jiného než poděkovat a rozloučit se.
Ale vraíme se k otázkám: na. otázku, zda ví o páteční manifestaci,

-14odpovšč.TL ral dal ši chodec záporně-Tady aspoň:
..ľ —lite si, že jsme do"1:řc, veas a hlavně objektivně c vľ:~ ir "o
!'
r.o 7 \ai?
„Fo víte, k té í nfo rr.o'ľ£~ o r ti. nn kzžčý volá po iníomro- -.n c-*'•-? ,
ale každý si pod tím něco jinýho představuje. No. dnes "ber inf o:<:
iT\aui.í-vi ~ro .tředlrů bv ' c 1 "lc -Vlikj h<--Tv"C rer "'o to
L opět stejné otárky:
t.

tj

-

-

j

-

„A co si myslit a r f.rrm* nynějšího r-1 v dentského boje?
,;N0; myslím, že "inou formu těžko hledat.
t!

,.A jak jste se o manifestaci dozvěděl?
„Z nnvinr a od lidí známej ch. irzkrátka.
.,Z kterých novin, prosím Vás?
.(Myslím, že z „literárek» Tam ale nebylo o té manifestaci, "něc:
ti

tt '

r

bylo,.,,Ne , vmísila se do rozmluvy slečna „vyslýchaného , já j s
to četla ve Svobodném Slově.
„Ale já jsem hledal v novinách o manifestaci skoro m a m ě ,

přisa

jsem si.„Pouze tedy ve Svobodném Slově, jale jste správně říkal.i.
Tam byla dokonce i fotografie a potom jsem objevil zprávičku mez
~' -n v prací*
' • "
radky
,,'íyslíte si. že by se o tom mělo psát víc?

ti
r
,.i.tO; jestli se někdo nebojj., tak by se mělo psát.

Poděkoval jsem za rozhovor a pokračoval jsem ve své anabazi i-:, z
^em.
Opět padají stejné otázky.Je na ně již škoda papíru a tak uvjfu
ien odpovedá., myslím, že poznáte, na co jsem se ptal-»
.¡Ano, o manifestaci vín, dozvěděl jsem se to přes naši kolejní
ti
radu, sdělil mi vousatý studeni.
I!

tt

„Bylo to něco kvůli té Jugoslávii, ne? „Ano, kvůli tomu*
Ale teá bych se zeptal jinak:„Mydlíte si, že když se studenti
rozhodnou za něco manifestovat, že by se c tom mělo mluvit a
psát?
--Rozhodně, rozhodně, zejména v případu tý -Tugoslávie by r^ o
mělo hovořit - mělo by se nějakým způsobem...., prostě se k tomu
kriticky vyjádřit.Nedá se takhle jednoznačně říct, zda dnošní
forma studentského boje je formou vhodnou, ale rozhodně je fajn
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a je správná věc, že se tedy něco dfclá, ai je to jakýmkoli způsobem a že to prostě tak něj ale neumřel crôŕí y myšlenky, který jaksi
se snaz:me propagovat.
. -•
lak takhle mi odpověděl jeden z nás, studentů,,
Ptejme se tedy dál.
„Ano, vím, vím o té manifestaci. Viděl jsem to! A odsuzuji s tím!
Ne! Poněvadž co dělali voni, to nesouhlasí už s vůbec žádnou
, !!
„ demográcii . Kdyžto, tak maj to mít povolený!
nProč?"
„Proč? No když něco chcu manifestovat, tak musím to mít tak povolený! Jak by to vypadalo ve státě, kdyby si každý dělal co chtěl?"
„My jsme o povolení akce žásali, ale manifestace povolena nebyla.
Proč?"
„Tak já myslím, že když ŮV a strana zaujmuli ke sjezdu takový
stanovisko, že studenti měli taky tak.A nechf, copak jsou to nějaká
pila ve státě která bude dirigovat, nebo co?
„A myslíte si, že jugoslávci nestojí za to, aby naše delegace
navštívila sjezd. SKJ?"
„No podívejte se: jestli to stojí nebo nestojí, to už je druhá
věc, todlecto.A když strana a vláda zaujmou takový stanovisko, tak
přece studenti nemůžou rozhodovat!Kám by to šlo, káždej kdyby, janevím, nějaká jiná skupina si zaujala takový stanovisko, druhá takový
it
no kam to povede?
„V padesátých létech se také vždy usnesla „strana a vláda a všichni
ostatní museli
buá přikyvovat nebo mlčet.
,
I!
„Ale podívejte se, najednou melete dneska všichni padesátý roky.
Jelikož pán již pospíchal, poděkoval jsem za rozhovor a pokračoval dál. Další chodec mi odpověděl takto:
„No, něco jsem o tom slyšel, že se manifestovalo.
„A od koho, prosím vás?
„No, jen tak jsem to zaslech, že něco je na Václavském náměstí.
Trošku jsem ho poopravil a sdělil o co vlastně jde, ale nechrne jej
hovořit dál:
„No podívejte se, já mám dojem, že studenti, když něco dělaj, že
by skutečně měli ovšemžádat o to, alespoň aby jim to povolili,
nebo....
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U nás se dělaj n * .loky akce a nikde
neví. jak.«, co vlastně r ' 'uaenti chtějí :iebo redobně, porěv-.dě většinou. jak jsme
přer-ěč1
Čili, mnohokrát s ouden1:! ok"' 5j:í taky něco jiného než třeba chc
s; prezident, než
ch" e s, ľvb:'ek a já nám dojem, že to není rk
!t
nějak jednotný.
„0 povolení akce —
"
J
e
po"'lara ¿'¿"býlí»., Já myslím, Ž o
pro j evit R^ymratie re sjc~'.'em kontur •R-"''TI' D M I S F o C i ol i F. t I cké zor "
a žádat jen naši úť a«rt ¿a n;'eždu ty nemělo byt nic, c c je -.- rozporu s jednotou.
i
.
x „"Hobře, já věřím, to je r:d.ci »listická republika, ovsem, já jr^-ri
-věděenej c tím, že nelze budovat tak nějak- so«i>l;ir-wvir;, vít >.
be* těch, bez ... ,bm... aby sne nebrali v úvahii tak nějak ty vos;:'a*:"
-•i:. státy taky, poněvadž podívejte re, je fakt, nikdo nemám-"! z
toho radost, žesem přišly ty voj řka, cle
jsem přesvedčene;k
.
jestli budeme chtít 7-učrvaV socialismus bez těchto- zeíní p pni.
tak ho nemůžeme nikdy vybudoval a, v tom případě se buder:e muset,
a g chceme nebo nechceme, dostat na druhou stranu,
.,j?ěkuji Vám za rozhovor • a na shledanou.
ľ'ožná, že Vás již nudím, ale jednu cdpověd bych chtěl ale-ještě
uvěst.Byl a to od.pověd šamoTtr.ankvně KT1" na otázku, zd?. dnešní
forma pol. boje studentů je ¿hodná:
t
v /
v
i
i
v » n '
F. r . .
'?, js. jim ar zim vscc ~ny t y n !
Bylo to řešeno mile a př\tel-rky a já myslím, že tím bych m"I
••svou reportáž ukončit. :. kdy i mám odpovědí ještě dost a všechny
jsou zajímavé,Jen Vám chci říci, že ar i jedna z těch neuvedený~h
nás neodsuzuje.
Ale dovolte mi ještě úplně na konec malé zamyšlení. Hojprve Vás
chci upozornit, že jsem si tázavé nijak nevybíral, ptal jsem
se jich prostě tah, jak jsem je ce.stoh potkával a jejich odpovědi čtete přesně tak, jak byly vyr-lcvor.y.
když se nad hořejšími řádky trochu zamyslíte, zjiát-íte, že
mnoha, lidí v tomto státě máme plné sympatie a že naše nézery
ztotožňují se svými a stojí za. nimi.Myslím, že takhle získáte
lepší přehled veřejného mínění o nás, studentech, a to bylo
t o hlavní, co jsem svým článkem clr-ěl dokázat.
-str

Z reacluce 9» sjezdu SKJ.
....Svaz komunistu rozhodně zastává princip svobody projevu.Uskutečňování tohoto principu je součástí historického procesu- osvobozování
osobnosti a odstraňování prstředníků mezi člověkem a výsledkem jeho
práce.Svaz komunistů se bude i dále zasazovat za takové ekonomické
•a politické poměry a společenskou atmosféru, která bude. podnětně
-působit na všestranný rozvoj kulturního a vědeckého bádání.Svým
ideologickým a politickým určením a aktivitou SKJ podnítí veškerý
.společenský a kulturní rozvoj.Svaz komunistů neřídí kulturu, nepřináší rozhodující .řešení, necenzuruje, neajrbitruje.
Aniž by idealizovali dosažené výsledky, komunisté jsou povinni i
dále se energicky postavit proti veškerým tendencím omezování svobody jak ve vla.stních řadách, tak ve společnosti jako celku.Ve
jménu:svobody uměleckého i vědeckého bádání a všestranného rozvoje
kultury SKJ bojuje proti tomu, oby se na bázi úzkých zájmů obnovovaly monopoly, které by omezovaly rozvoj bádání a'které se ukazují
jako překážka demokratizaci společenských vztahů.Svaz komunistů se
rozhodně staví proti tendencím, které ohrožují a zneužívají svobodu bádání.Komunisté se budou zasazovat za upevnění všech těchto tvůrčích úsilí, které jsou podnětem člověku v jeho boji za svobodný,
plný; a hiímánní život.
Komunisté .budoii i dále bojovat za otevřenost naší společnosti vůči
kulturním, vědeckým i jiným proudům ze světa...».
*o„Pouze rozvoj samosprávy a rofcrma. university otvírají perspektivu vysokým školám.Svaz komunistů bude bojovat za to aby se fakulty a jiná vysokoškolská zařízení rozvíjela, jako samosprávné
jednotky studentů, učitelů a jejich jiných zaměstnanců.
....SKJ a soc. Jugoslávie důsledně bojují' proti politice násilí
o. moci, proti vměšování se do vnitřních věcí jiných zemí„Jug, komu-r
nisté zamítají kažčé omezování suverenity a nezávislosti bez rozdíl
lu odkud pochází a jakými důvody se ji snaží ospravedlňovat.
V souladu s takovýmto postojem SKJ odsoudil agresi ve Vietnamu,
na Blízslcém východě i ve všech ostatních případech jakož i intervenci ozbrojených sil pěti zemí varšavské smlouvy do ČSSR.Sjezd
konstatuje, že vývoj událostí potvrdil správnost postojů a ocenil
10n zasedání ÚV SKJ....
Z jugosláv. materiálů přeložila -bh-

-1PINFORMACE ZF ZAHRANIČÍ
iíalá skupina pro sovětsky orientovaných lidí, která zaujímá klíčové
postavení, měla v plánu v den pohřbu Jana Palacha provedení puče.V
ten den. 25.1. se určení členové Lid. milic sjeli do Prahy.Byl vypracován plán na obsazení nej důležitějších objektů, včetně ministr
štva zahraničí..Zámlnkou k provedení puče měly být nepokoje při pol
tu. Ja$a Palacha.0 této akci byli informováni velitelé sovětských c
paČiiích vojsk.Měla být ustavena „revoluční vláda dělníků a rolníku
v jejímž Čele měl stát A- Indra.Do Prahy také přijel ze Sofie J,
aer, který měl atát v čele KSČ místo Dubčeka.K puči nemohlo dojítr

-

.protože nebyly žádné záminkyi Skupina, která měla provést puč je
však stále připravena.Čeká jen. na výbuch občanských nepokojůr .aby
zasáhla.Skupina je sice početně malá, nemá téměř žádnou podporu
občanů, je ale velmi dobře organizovaná a má v moci účinné politic'
lcé zbraně.Podle dobře informovaných lidí je jejich sídlo v kontrašpionážním oddělení ministerstva vnitra v Sadové ulici v Praze.

V politbyru SSSR hlasovali proti invazi do ČSSR - Kosygin, Ponomar
jev.Hlasování se zdržel Suslov.O okupaci ČSSR žádali v době 4.-17.
srpna Ulbrycht a Gomulka.P^zhodnutí padlo 17. srpna.Ulbrycht a Gonulka varovali Moskvu, že budou muset okupaci provést sami, jestli
že se Sověti nerozhodnou v brzské době.
ČSSR dostalo příslib 200' - 300 miliónů úvěra na rekonstrukci zas -a
ralého hospodářství.Černík se sice vyhnul označení pramene, avšak
z jeho řeči vyplývá, že se spíše jedná o západní banky než o vládli instituce.Před okupací ČSSR se snažila získat 400 - 500 miliónídolaru půj č 3k v tvrdé měně, což se stalo jádrem sporu mezi ČSSR
1 SSSR.ČSSR se nejdříve obrátila se žádostí o půjčku na SSSR ii
poukázáním, že jí Sověti dluží více.než tuto Částku.
Z Černíkova projevu vyplývají tyto hlavni body:
"1- datum voleb bude vyhlášeno před koncem června
2, ČSSR se rozhodla spolupracovat se všemi btáty světa, předovšír
se "státy evropskými a samozřejmě se svými sousedy

...
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3- "byly zahájeny rozhovory h navázání styků s Vatikánem
nová opatření lee stabilizaci čs. hospodářství se bohužel
neobejde bez nepopulárních opatření
5o 70r/o zahraničního obchodu ČSSR tvoří výměna zboží v rámci RVHP,
nic .ale nebrání rozvíjení styků, s ostatními zeměmi,
h ' ." . • '
v,;
. .. •
"
'

•r
Tito a Ceausescu se sjednotili na protisovětské pozici a zahájili
otevřený útok proti Brežněvově ^8ffiezeSé suverenity , kterou označují za protim.arxistickou.Těžko by si dovolili takovýto postup,
kdyby nevěděli, co se děje v Moskvě.Ceausescu znovu ostře cystoupil, když od srpna mlčel.Toto vše svědčí o dramatické situaci v
Kremlu, k níž Jugoslávie i Rumunsko přispěli,V Praze pokračuje."
odpor proti okupantům / tiskaři odmítli tisknout časopis Bulhara
oko, který, hanobil Jana Palacha/.
- / pozn, - po jednáních se časopis tiskne /.
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Nikdy nezapomenu
I kdyby násilí vystřídala
snaha po slušnosti,
I kdyby nelidskost nahradilo
lidské jednání,
nikdy nezapomenu!
To bílá osudné ráno
zůstane navždy uschováno
v mé paměti v ěerném rámeěku.

Nezapomenu ani kdyby
Zítra přišly jejich vozy
ŕ sypané dárky a snesly nám mod:::
ů nebe
jtále budu vidět za modrou
barvou zelené tanky
a červenou krev těch,
kteří se jim nebáli
s holýma rukama
postavit do cesty.

Věty... o přátelství
Bratra i příbuzného i milého
druha se varuj. Jednou ti
tahleta cháská nažene skutečný
strach.
~ .,.
Ovídius

E náze sé lze uvarovati nepřítel,
n-žli přítele.

Herakleitos

Dočtete se, že máte odpouštět
svým nepřátelům, ale nikde se
nedočtete, že máte odpouštět
svým přátelům.
C. de Medici

SPEKTRUM, časopis studentů Při .¡"UK
redakční rada: Jana ' Běhounková
Ivaľ i. Patrmanová
Mi c ¿ 3 1 Slavíček
uzávěrka čísla 21.;U r počet výtisků 300, cena 1.20 ľľB
JEN PRO VNITRNÍ POTREBU:!!
Informace ze zahraničí nejsou úře^' a ^ potvrzeny!

