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25.4. se v Olomouci sešel II.kongres SVS za účasti 176 delegátů
z českých a moravských fakult. Za naši fakultu se jednání účastnili:
Přemysl Skála /4.roč.geografie/, letr Torna /3.roČ.chvf/
a Standa Vozka /4.roč.chemie/. Dále Ivan Laube za studijní sekci PSP
a Jana Běhomková za Spektrum.
Samotné jednání kongresu začalo až v pátek odpoledne. Během
dopoledne se delegáti sjížděli, ubytovávali se v kolejích temnější
university /v tom Praha má ještě co dohánět, tak moderní a krásné
bydlení v koleji jsem ještě neviděla/ a první nedočkavci se vydali
na průzkumnou pout městem. Každý účastník kongresu dostal cyklostylovaný leták, v němž- kromě pokynů organizačních byly i jiné
v
užitečné pokyny:
Několik pokynů pro bezpečný pohyb ve městě s dočasně umístěnou
posádkou spřátelené armády:
1/ Jak poznáte spřáteleného vojáka:
a/ Na vzdálenost 50-200 m /dle viditelnosti/ podle- uniformy- není
barevně příliš laděna s okolím. Též materiál je cizí provencie,
b/ Ila vzdálenost 15 m /jednotlivce/ až 36 m /skupinku/ dl e vune
/výrazně importní charakter/.
c/ V pracovní dny navíc podle balíčků /velikost, počet/.
2/ Jak se chovat při setkání se spřáteleným vojákem /vojáky/:
a/ Zásadně neplivat žádným směrem, Uráží to kulturního člověka
b/

iV|

esmát se, nešklebit se, netvářit se potouchle!

c/ Nekritizovat nahlas Sovětský svaz a jeho armádu!
d/ ^eházet kamením po osobách zde dočasně působících, ani- pc
statcích jejich!
3/ Jak se chovat při setkání se spřáteleným vojákem /vojáky/ ?
Při požáru, ohrožení živote volejte !
Požárníci 150, Bezpečnost 3333, Nouzové volání 158, Záchranná
stanice 4444.
Shledání následovalo téměř okamžitě, nebot v těsné blízskosti
koleje, kde - jsme byli ub.yttváni byla komandatura vojsk spřátelené
armády. A ještě o něco blíže pracovala skupinka bratrských vojáků přehazovali jakési kameny, velikosti asi dlažebních kostek, s jedné
hromady na druhou. Všichni pěkně v řetízku za sebou, bez jediného
slova, jak se sluší na pravého ruského čelověka. A nad tím vším
dozíral komandír,
Přenechme ale vojáky spřátelené armády svému osodu a věnujme se
kongresu o Jednání zahájili asi ve 13 hod, Michal Dymáček krátkým
projevem v němž přivítal jak" delegáty ,v tak i přítomné hosty a seznámil všechny s programem-kongresu.
Po jeho projevu pak delegáti zvolili pracovní předsednictvo, které
mělo celý průběh kongresu řídit. Totc předsednictvo se však během
tří jednacích dnů několikrát vyměnilo, nebot jeho jednotliv členov
co chvíli podávali demisi, většinou pro nesouhlas s výsledky jednání

J-'

^

J

rvní den bylo napořadu: volby pracovních komisí - mandátové,
velební a návrhové, schválení jednacího řádu, programu kongresu
a na závěr rozprava v. plénu.
Delší dobu.se diskutovalo o platných mandátech VoCHT Praha.
Tato škola má pět fakult, ale pouze jeden ARS s jedním předsedou
a pěti místopředsedy.
/Ze stenografického záznamu průběhu prvního dne kongresu: "......o
přiznat VSCKT 15 hlasů - hlasovalo 152 delegátů, z toho 82 pro-*
Návrh byl přijat. Sčítače hlasů opravují, že hlasovalo 163 delegátů,
z toho polovina je 81,5 hlasů, čiíi návrh byl schválen většinou
půl hlasu..."/.
, V závěru prvního dne vystoupili přítomní hosté, kteří pozdravili
delegáty kongresu a tlumočili vzkazy svých organizací. Z diskusních
příspěvků delegátů byl nejzsjímavější příspěvek Mirka Tyla z VŠZ
Praha- "Rozbor studentského hnutí a návrh konóepce".
Druhý den kongres pokračoval rozpravou v sekcích. Původně měly být
tři - pro stanovy SVS
pro program SVS
pro programové prohlášení
Cle nové posledně jmenované však podle slov jednoho delegáta "neměli
představu, k čemu by měli dospět" a asi po dvouhodinové diskusi
zjistili, že se zabývají stejnými problémy jakw komise pro program
SVS, takže se obě komise sloučily, hlavními body diskuse v této sekci
byla otázka vstupu do NF s struktura studentské organizace - návrh
M. Tyla z předchozího dne, Mezi delegáty jednotlivých fakult se projevily hluboká názoroví rozdíly a po celodenním jednání se komise rozhodl
žádné pí ohlášení "nevydat.
Snad jediná sekce kde se došlo k nějakým závěrům byla sekce pro
stanovy SVS. Delegátům v sekci byl předložen návrh nových stanov,
který nakonec po menších úpravách byl schválen. x>elší diskuse byla
k otázce individuélniho členství. Konečné rozhodnutí v této otázce
se ponechává fakultám. Bohužel vsak k přijetí nových stanov kongresem
nedošlo, protože téměř celý příští den byl vyplněn otázkou NF a na
ostatní nezbyl čas. Tedy i nadále platí staré stanovy. Výsledky
třetího dne už"všichni znáte - nevstoupili jsme dó : NF, vstoupili do
MSS a kongres byl prohlášen za přerušený.
Ale od začátku, protože jak-v- je to zde napsané, vypadá 'to velmi
jednoduše, ale zdaleka tb tak jednoduché nebylo. Otázka i-ÍP vystupovala
už od začátku kongresu na pořad jako hlavní a zdálo by se téměř
jediná. Mnozí delegáti se snažili odsunout hlasování o~ této otázce
až ha příští kongres. Tento návrh však neprosel, a tak se přece jen
nakonec přistoupilo k hlasování.-Výsledek podle oficielní zprávy
sekretariátu SVS 73 pro
72 proti
29 se zdrželo
_
Hlasovalo se systémem-rôll-eoll, t.j. každý delegát zvlášt. ^aše
fakulta dala dva hlasy pro-, jeden proti.
Po tomto vyčerpávajícím výkonu následovala přestávka, která byla
využita ke kuloárovým debatám,.týkajícím se téměř bezvýhradná právě
vzniklé situace. Této doby jsme využili k natočení rozhovorů s některými delegáty pro nedostatek místa vsak je bohužel nemažeme zde
otisknout.
\

Objev:, se spolu s dallími '¡fiateršály v T^blli-ě
í drbe na r.ác'U. ice
na děkanátě»
Po přestávce sekretariát SVS seznamuje deleyáty so situací, která
nastane pofirevstonoení do II? - škrtnuté čet*03. zak zaré S ;udentek'
li-9ty a nove v.ytvci oné byto';á iruľntv; „ ...1 3 r:: n-''-1; t r š jo pozde,
kažďý si mol veškeré rro i profi zvážit dřív, r." f-Jo Icéch,, Je jen
s podiven, že no kon-ŕrr^u nevystoupil n:1*^. ľi.tato pro a p::ot~
shrnuli foleniti r a to spoléhali a ocot "'ich r : ŕ - .¡.n noplupraveno .
Ivikdo jim nic konkrétnino r .dřel:1, zveaneut ruim, t
Je pak joo.no•duchá věc,
i.Gn „
Návrhy, ktoré se poté objevily, 00 snažily zoo) • ánit situ*
Bvlo i ich něho] ik: V Brôz'X/ návrh - kongres vo v ' '.hu
k MO R ,
rozhodl dát mandát a ukládá parlamentu SVS podat přihlášku do N?
- vystoupit z NF v případě. že SVS by muueľ1 nodcbr-v-oln^
participovat na dohodách, problémech, které jsou v rozporu o naším
smýšloním
svolat nejpozději do konce říjne revv kongres, který
posoudí práci SVS v NF. Je táž nutno najit r.: v é formy 'rganizace'

2/ Reusův návrh ••• přeměnit SVS v čistě odborovou
organi zaci
3/ návrh Plzně - podat přihlášku. do NF s tokov,/r:
piogramen, který by by] pro ně naprosto nepřijotelný, takže ná|
•nevstup by byl dán tím, že oni sami nás nechtějí přijmout.
4/ návrh VoCHT - hlasování přehlásit zo neplatni.
Je nu+ro in^oóntrat studenty na fakultách o všech skutečnostech
/ek.a tázky/, Provést vše-studentský pleb'ecit. lyto n.'vrhy bu • byly
svými navrhovateli s baže y nebo vůbec nepraly..
No pořadu bylo ¿eš-tô několik dalších bod o -• projednání nových
stanov, TTolby Snírčího. soudu a hozprčí r —ľ e rriJ"řn:' uspořádání
organizace.: Jelikož se však blížila 23» holina a -<\ 2? hod., končil
pronájem sálu, přišel vrchní a vyhodil háo, Jž ,i~~:.e v-šak stojně
nebyli uenášeníschopní. protože někteří deleyáln d .li přednost
vlastnímu pohodlí p ř e d ' j m y své fakulty a o .,-br-li co dcuů.
nengres byl prohlášen za přerušený,
Parlar.ent SVS, který následoval příští don byl úplnou r e kre o: í
proti předchozím třem dnůtíc Začínalo se až v 10 hodin, takže každý
mel ľaojánost se opět dostatečně vy s p. t- účastníci předchozích parlamentů SVS se vyjádřili, Že tak domácko prostředí n.a jednáních ještil
nabylo r
Staré předsednictvo v čele s Michalem .Oj, okěp' podalo demisi
jako nesouhlas s nav stupem. do ÍÍF.
lo nového předsednictva byli zvoleni :
Předseda. Josef Trenčanaký'/ jako jeainý kandidát - z '51 poslanců.
43 pro, S se zdrželo/ - PjUI místopředseda: Karel Kovanda - VSZ Praha / .re tří kandidátiZika, Zovanda, 1 ouška/'
členové PSVS: Blažek-Olomouc, Bluhcvá-PAMQ Praho, Dcbrovoln5-FPL Brno, Hendl - VŠS Praha., Holeček Iľhlí
Praha. Ickcvičová-ÚSL Prab^, iCovář-Qotrava,
Pcpel-^Cffir Pr~'ba, Gkultét/ÍVdCHT Prv-'-,
Tauber-VŠS Praha, Touška-FSi OVJl Pha/řimo 11
Praha ,Zíka-05tra7.a;

-

Na závěr poslanci parlamentu zvolili ještě kontrolní komoru „
/ivučera-FĽL Brno, Vítek-JAAZ Brno,, Pr o ke š-MFFUK Praha/ , a vydali
závěrečné usnesení.
Po čtyřech dnech plných nervozity a napětí se delegáti konečně
rozjeli domů a nejspíš se taky rekreovat z toho všeho.
Myslím, že mnozí z nich budou dlouho ¡alergičtí na slovo Olomouc.
A je to škoda, protože Olomouc je docela hezké město(nebudeme-li si
ovšem všímat "vstupců"), t.č. tam probíhající nádhernou výstavu Plora 69, kterou vřele doporučují našim kytičkologům, a nejen jim.
Tak proč si kazit vzpomínky na toto kvetoucí město kongresem ?

Těsně po volbách jsem položila novému předsedovi několik otázek.
Spektrum: během kongresu jsem se Tě už jednou ptala co si myslíš
' o další práci svazu. V poslední době se však situace několikrát
změnila a teď je zatím jasné jen to, že Ty jsi předsedou.
Trenčanský: je jasné, že-jsem předsedou a Kovanda místopředsedou.
Budu vycházet z čoho, co jsem už říkal před samotnou volbou.
Hlavním úkolem je dostat svaz tam, kde ho chceme mít, t.j., aby
to byla organizace, která by si nedělala nároky zastupovat
všechny studenty, nejen takové, kteří o to nemají zájem nebo
ae -.'doslova staví proti tomu. Budeme se snažit o vytvoření
organizace s individuálním členstvím, v jejichž stanovách
však mám dostatečné zároky, aby to nebyla organizace podobná
ČSM, v tom, že by byla příliš centralistická a pod. Ovšem některé
kladné věci budeme muset vyřešit, protože takováto volná struktura
SVS by vedla k dalším podobným situacím jako na II.kongresu.
Do pokračování kongresu bychom rádi vypracovali stanovy a prokonzultováli je dopředu se všemi fakultami, t.j. i mimopražskými,
aby už na kongres přišli připraveni a aby se tam nepostavili
před hotovou věc, protože to vede k zbytečným diskusím.
Domnívám se, že není možné na kongresu dopustit výklad svých
filosofických, etických a dalších názorů, že je to jen otázka
ano-ne, případně minimálně časový výklad k věci. Jinak každý má
možnost projevit svůj názor hlasováním.
Spektrum: A neobáváš se, že se bude zdát někomu divné, že v čele SVS
Čech a Moravy stojí Slovák ?
Trenčanský: skutečně mém obavu, i když zase na druhé straně mám dobré
zkušenosti z právnické fakulty, kde jsem až dosud dělal předsedu
ARSu a tam tato skutečnost zatím nehrála ani v jednom případě
žádnou roli. Domnívám se, že nezáleží na národnosti, záleží na
tom, kdo co udělá. Ne druhé straně zas musím říci, že se už
dnes cítím víc Čechem i když hovóřím slovensky, protože už jsem
jedenáctý rok v Čechách.
Spektrum: V čele SVS se objevilo úplně nové neznámé jméno. Můžeš nám
říci něco o sobě, aby naši kolegové věděli, kdo vůbec jsi ?

. Trepčaniký: Dráha trochu zamotaná, ročník 40, v oamapaděsá+em .70srn
' machrova!' na zemědělské technické škole v Novém Měst ô
í Váhou
' ^otom jsem byl v dělostřeleckém učilišti na; Morav;., šest roku
jaem óficírcval, v 67 jsem toho nechal a t-ed studuji na přa/ric
fakultě 2.ročník. Jinak jsem rozvedený a mám
a půl letého -yr
. '.jménem Michal.
:
0 rozhovor jsem rovněž požádala novopečeného člena přďdsed.-ictva ľ7o
a'takto pcslucha-če naší fakultý/Potri? Tůmu :
Spektrum: O ' s i odnášíš z kongresu, to se Tě ptát nebudu, trho by byl
irnoho, Poději mi řekni, co si z kongresu neodnášíš ?
Tůma: Z kongresu si neodnáším dobrý pocit, že studenti, proklamující
tolik morálku sami se při svém jednání těmito zásadami vůbec
neřídí.
Spektrum: Jakým způsobem se bude fakulta podílet na Tvoji práci
v předsednictvu .?.'
Tůma: Pochopitelně, že základem celé práce svazu musí být prác:, na
fakultních jednotkách. Proto i naše fakulta bude jakýmsi V-ázem:
z kterého budu získávat názory členů svazu na práci celé organi
zace.
.

Usnesení joarlamentu SVS,_který_ukládá úlohy předsednictvu SYS
1. Parlament SVS se rozho-'l přikročit ke konsolidaci organizace SVS
s.nevyhnutelnou a postuphě prováděnou přestvu-organizace.
2» V současné situaci aq třeba zajistit, aby do druhé části'.kongresu
předsednictvo postupně realizovalo-přestavbu organizace tak,'aby:
a/ byla zachován?, samostatnost a hospodářská stabilita org?niz~
v míře pokud možno co největší
b/ byl politicky zajištěn "prostor" pro přestavbu a..konsolidaci
organizace
•
. f. A ' .
c/ byly vybudovány pevné základy organizace, které bý..potom
- um"Žnily zapojení organizace SVS do struktur političLiho
s3'-stému Československa
d./ bylo zachováno právo jednotlivců a skupin ve vysokoškolském
hnutí nä nezadatelnost názoru.
..'"-"•
3. Parlament zrrccnuje prohlásit předsednictvo, že setrvá ve všech
dosavadních partnerských vztazích organizace SVS a též na všech
dohodách Uzavřených s odborovými svazy.a organizacemi. Parlament
SVS prodlužuje platnost smlouvy s SODM do pokračování přerušeného
kongresu^ t.j. nejpozději do konce roku 1969.
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Zpráva_o_j edno m kop gre su_s _ne ,j enom_o__nšmj:
Jak je všeobecně známo, kcnal se ve dnech 25.-27.4. V Olomouci
kongres SVS. Nemíním popisovat průběh jednání, jímž se jako nit vinul
neustále problém: "Vstoupit či nevstoupit do NF?" Výsledek nakonec
vyzněl fifty-fifty / 73 pro, 72 proti/. Více mne však zaujala různorodost názorů, jak podle škol, tak i podle městských center /Tradiční
spor Praha - Brno v pojetí činnosti svazu se projevil i v Olomouci/.
Ale k věci. Kongres potvrdil, že nadále slučovat pod jednou střechou
politické zájmy studentů s činností odborovou je nemožné, ^ejen, že
existuje jistý antagonismus m ^ i politickou částí studentstva
/asi tak 1/5/ a těmi, kdo mají zájem jen na zaiiranicních~ zájezdech,
stipendiích/ atd. /prakticky všichni/. Ale také uvnutř oné 1/5 politicky se angažujícícxn minimálně na fakultních shromážděních jsou
patrné diametrální rozdílv v koncepci další politické práce (svědkem,
necht je mi průb č L i'akuľ.xr.íci., ¿nrcmáždoní okolo poslední stávky po
Husákově nástupu dc nejvyšší politické funkce).
Neoficiální a přece dobře patrný závěr kongresu by byl asi tento:
/

Y

1/ Kde je možné a studenstvo si to přeje, necht ARSy načále funguji
jakožto odborové organizace.
2/ Kde již došly^ale věci tak daleko, že není možno tyto dvě složky
sloučit, necht se valná hromady studenstvo dohodnou, jakým způsobem
budou hájit svá práva, jakožto homo studentus a homo politicus.
Bat, nikdo se mne na nic neptal, přesto si dovoluji navrhnout
následující :
ad 1/ - ARS ponechat jakožto odborovou nepolitickou organizaci, jejímž
členem je každý student bez ohledu na jinou svou zájmovou
činnost. ARS zařizuj0 MBT, studijní cesty, kulturní Vyžití atp.
• ad 2/ - ponechat politickou cennost jen a jen na plebiscitních spolcích
kluboch atp., ieří se seskupují podíe vlastního uvážení. Jaký
vztah Dolitických spolků vůči za
a/ APSu
b/ vedení fakult,
c/ společnosti ?
a/ ARS a politické
js:u vzájemně autonomní. Jejich rozdíl vidím
nejen v roz íílné-r:áplnivpráce obou stran, ale i v rozdílné formě
členství st1
, .: '-.o: : -litické spolky jsou výběrová organizace
na záklaďí s poľ -ýnr pól J v,-.ckých zájmů» Základním předpokladem
dobrého použiti obcu ¿-tx-řa ,'* vzájemná tolerance a pochopení.
b/ Vůči vedení fakulty je nutno zachovávat tentýž postoj, jaký se
zachovává APf, t »z r.' -\--iVrm vrt vo o í vedení fakulty o cí?ech,
programu atd. (ostatne uv-.re d c koordinačního výboru akademické
obce přírodovědě ké fakulty - KVA OPF jsou otevřeny).
c/ Studentský spolek požádá pc vytvoření stanov a organizační struktury o registraci u MVTnlik náčrt, co by se snad mělo udělat po stránce organizační,
aby se mohlo něco dělat, dšlat s velkým D. Zatím se ale plácáme
v bahně vlastní blbosti.
Přemysl
S k á l a
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Vše.podstatné má patrna svůj původ v malichernostech.
u
ak známo, Krlr.Vcy zničily náboženské války, vedené o otázku,
má-li se oko puhýše připravovat s jedňíĎi či dva kmíny.
iM
ecbc:' '--) přivolav a t, ale už téměř rok se mi zdá, že SVS bude
beze zbytku potřen nikoli pro obsah svá činnosti, ale pro terminologickou nevyjasněnost. / í vztah k Ní1 je v tomto "ohledu podružný,
protože sám o sobě nic nevyřeší/. Mjslím tím především neurčité chápání
ARS ů»
Od chvíle, kdy se za Akademickou radu studentů začala používat
zkratka AHS, přestal být většině studentských funkcionářů jasný
vztah mezi pojmy orgán a organizace, a už se nikdy nedokázali mezi
sebou domluvit o
d
e s podivem, že se stanovách 3VS je přitom od samého počátku
tento roždí L zachycen a taká vysvětlen. SVS je tvořeno fakultními
jednotkami, které zastupují bud ARS, jakožto orgán volený všemi
studenty fakulty /kteří sami o sobě nejsou jinak ničeho členy!, nebo
vedení spolku či organizace, pokud je na fakultě jen jedna, či
střechový orgán, pokud je ňa fakultě spolků více./ Ve.druhém & třetím
případě jsou studenti členy té které výběrová organizace'./ Tak hovoří
stanovy SVS a to neustálá opakování spojení"organizace ARSů" je,
.prosím, blbost, stereotyp zděděný z organizace CSM.
Jestliže nezbavíme svůj jazyk výrazů, které nic neříkají nebo
ještě hůře, které'říkali úplně něco jiného než sami chceme, nedokážeme
se nikdy domluvit. Po ročním zahnívání SVS, způsobem především tím,
že jsme si neuvědomili- co vlastně jsme, tedy ani jaký typ organizace
jsme vlastně vytvořili, je seučasná krize pro většinu angažovaných
studentů snad 'dostatečným mementem.
Individuální členství se ukázalo nutným. K jeho zavedení v SVS
přitom není třeba zásadní změny stanov. Není k tomu třeba ani zásadních
změn na fakultách, jen pečlivého čtení. Nemůže vzniknout bipoperita
politické a odbore"-15 činnosti a už vůbec ne dve oddělené orgány,
jakožto nositelé těchto pelů. Z'teoretického hlediska proto, že
sociální požadavky lze vždy prosazovat pouze politickými prostředky
/resp.: co u nás není politika/ a fakulta musí být reprezentována
společným orgánem, z hlediska praktického pak jednoduše proto, že
neznám případ studenta, který by se zabýval např. pouze kvalitou
menz a o politiku by se odmítal starat. Veškerou práci na fakultách
dělají i pr^ ty neangažované pouze angažovaní jedinci /jak hluboká
myšlenka/ a-V případě vzniku institucionální bipolarity b3>" charitu
nedělal nikdo.
P,S. Ostatně, podíváme-li se blíže na kteréhokoli zastánce
pouze charitativní organizace/' stejně jako na propagátora vstupu do NF/,
vždy zjistíme, že to bud nemá z vlastní hlavy a zkušeností, anebo
bohužel - je na tom zainteresován vlastní prebendou.
-ďarf-
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Pane předsedo,
předsednictvo Svazu vysokoškolského studenstva Čech a Moravy
na svém zasedání dne 24.4.1969 zvážilo výsledky všech dosud proběhlých
jednání s představiteli NF a zaujalo toto stanovisko :
1/ P SVS se i nadále domnívá, že je správný jeho výklad zákona 128/68
Sb. a sice, že z něj obligatorně nevyplývá nutnost vstupu SVS do NF.
SVS je především organizací vyjadřující zájnry studentů jako sociální
skupiny, tak je budován a tak také pracuje. SVS se programově zabývá
sociálními a studijními zájmy studentů - jmenujeme namátkou
vypracování materiálů o životní úrovni vysokoškoláků, podíl na
přípravě nového VŠ zákona, zřizení studenstkých podniků, příprava
bytového družstva o kapacitě 1.500 bytů, probíhající diskuse
k této problematice s odborovými svazy, mezinárodní styky atd.
°e přirozené, a dané situací, že od svého vzniku SVS též vyjadřuje
politické názory studentů, kde vychází při své činnosti z nej3?.: t
vnitřeňějších potřeb této sociální skupiny, "ení však politickou
stranou či organizací, plnící její funkci.
2/ Rozhodlo-11 se tedy' P SVS doporučit kongresu vyjádřit souhlas se
vstupem do NF, je to rozhodnutí programová. P SVS se domnívá, že
na půdě NF ČSR i NF ČSSR je řada možností jak účinně hájit zájmy
studentů a je přesvědčeno, že současné složení NF je zárukou, že
postupně dojde k naplnění úlohy NF, jakožto orgánu majícího rozhodující podíl na tvorbě, realizaci a kontrole politiky ve státě.
P SVS je přesvědčeno, že studenstvo by se tohoto procesu mělo
zúčastnit s plnými právy, povinnostmi a zodpovědností.
Při projednávání dokumentů NF'studenty se vyskytla celá řada otázek.
Postoj studentů k NF může významně zlepšit pouze jejich urychlené
vyřešení. ^ejzávažnější jsou tyto:
a/ Programové prohlášení NF ČSR požadují důsledné a oboustranné
plnění moskevských dohod. Jelikož tyto nebyly nikde .zveřejněny,
je věcně nesprávné zavazovat k jejich plnění organizace, jejichž
členská základna je nezná.
b/ Podle přesvědčení SVS nelze při rozboru a kritice některých jevů
poslední doby zjednodušeně vycházet pouze z vnějšího pohledu.
Týká se to zejména hodnocení tzv, pravicových sil, které nelze
provést bez důkladné analýzy celého předlecnového vývoje .
P SVS nepovažuje hodnocení'uvedené např. v listopadové rezoluci
za komplexní a-vystihující příčiny. K podobnému závěru vedou
i výsledky průzkumu veřejného mínění studentů. Už z podobného
důvodu se nemůže SVS postavit za listopadovou rezoluci s takovou
volbou, jako za Akční program IÍV KSČ a prohlášení hlavních
politických organizací NF z 15.6.1968.
3/ Jaké jsou možnosti postavení SVS v NF (předsednictvo IÍV NF' ČSR atd/?
4/ Ve statutu NF ČSSR (oficielní znění tohoto Statutu NF ČSR nemáme
dosud k disposici) není nikde explicitně jmenován orgán příslušný
k přijímání závazných dohod. Rovněž odnikud nevyplývá mechanismus
jejich přijímání. P SVS se domnívá, že b/y mělo dojít k upřesnění
v tom smyslu, že souhlas se závaznou dohodou maže zástupce členské
organizace NF vyslovit jen v případě, je-li k tomu výslovně zmocněn,
příslušným organem své organizace.

-
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5/ Ze statutu nevyplývá zcula jednoznačně, zda je správný tento
výklad: Závazná dohoda či programové prohlášení NF mohou být
jakožto dokumenty orgánu přijaty pouze za souhlasu všech členských
•rganizací.
6/ Bylo by užitečné uvést příklad dílčí a závazné dohody.
7/ Je třeba vyřešit"otázky, které zajímájí studenty v oblasti odborové! a. hmotné: automatické zvyšování státních příspěvků studentů
v závislostí'na rästu ži.yotních nákladů,""Zrušení stropů nástupních
platů absolventů, zkráciní vojenské službyy kompenzace .studentského
• majetku a další. Zároveň bychom uvítali i prohlášení NF'v solidaritě
v případě politicko-mocenského či .ekonomického 'nátlaku", neoprávněného postihu nebo útoku na kteroukoliv členskou organizaci. •
8/ P SYS je vážně znepokojeno stavem, který i nadále trvá. Na jedné
straně je požadován odpovědný přístup k jeho rozhodováníf na
druhé - straně"nemá předsednictvo včas dostatek podrobných informací
• závažných faktech a chystaných rozhodnutích. Vyjadřování pos ex
post je pak nutně neúčinné a za daného stavu informací-mnohdy
nekvalifikované a vede pouze k zbytečným nedorozuměním. Podle
mínění P SVS je nezbytné tento stav co nejrychleji odstranit.
9/ P SVS vychází z přesvědčení, že účast v NF vytvoří podmínky pro
věcný, klidný a konstruktivní dialog s cílem najít společné
řešení a domluvit se na jednotném postupu tam, kde je to možné,
při plném respektování případné rozdílnosti-názorů na některé
byt i závažné otázky.
Předsednictvo Svazu vysokoškolského
studentstva Čech a Moravy

\
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Vážený pane předsedo,
děvolte abychom Vašim prostřednictvím informovali orgány NF
o průběhu jednání, závěrech a vnitřním stavu organizace SVS, jak
se projevily na kongresu v Olcmouci ve dnech 25. - 27 -4.1969
a v závěrech parlamentu SV3 ze dne 28.4.69 též v Olomouci.
Kongres neschválil dostatečným počtem hlasů centrální podání
přihlášky do NF. ^ro takový postup hlasovalo však 2/5 poslanců.
Za tehoto stavu se kongres rozh&dl doporučit fakulltním organizacím
a centrům pociání přihlášek do NF ha úrovni své působnosti.
Kongres ukázal na značnou nestabilitu,;SVS a potřebu vniřní
přestavby, kterou koncipuje přiložené usnesení parlamentu 3VS.
Aby se organizace SVS mohla s plnou odpovědností účinně
zapojit do práce NF, je třeba ii organizačně s jednotit,tak, aby
byla schopna jrdnak plnit povinnosti, vyplývající ze statutu NF,
jednak aktivně, účinně a reprezentativně v strukturách NF
politicky působit podle názorů členu organizace.
Takový stav kongres ukázal zcela jednoznačně, parlament
a předsednictvo SVS proti doufá, že orgány vedení NF naleznou
pro volený postup pochopení.
i

Poslanec! parlamentu SVS

Každého ohčana musí naplnit hlubokou hrdostí poznání, že pátrací
činnost je u nás neobyčejně dobře organizována a široce rozvětvena.
_ Dne 17.března pátrali u našich sousedů muž a žena, vydávající se
za "pracovník}?- národního výooru" . Temi ale nebyli, neb ani neřekli
z kterého, ač jich je v u3SR ba i v ČSR hodně, a neukázali průkaz*
/Je pozoruhodné, že občané mají většinou k úřadům takovou úctu, že
splnění této formality ani nepožadují./
Oba pomocní vyšetřovatelé měli otázky, související zřejmě jen
zcela záhadným způsobem s trestr.ru činností proti republice, pro
niž mne stíhá vyšetřovatel jipor. Vlastimil Cibulka. Po chytrém
úvodním oklepávání se zajímali c to, jak jsme si před lety koupili
rodinný domek, kolik jsme za něj zaplatili, a kde jsme na to jaksi
vzali peníze.

Rád bych přispěl poněkud k jejich uklidnění- Lotazem u některého
šachisty L.-III. výkonnostní třídy se dovědí, že moje šachové
publikace vycházely /aby pokračovaly vycházet, musel byl pokračovat
psát, což zatím nepokračuji/ celkem v pěti jazycích» Přes soustavná
holdování alkoholu jsem honoráře nestačil propít, takže jsem
musel zvolit jiní řešení. Určitě je ale potěšitelné, že příslušné
úřady db^j'í, aby i v takových věcech bylo dbáno přísně zákonů.
Znepokojivá je pro veřejnost asi zjištění, že tato chválihodná
kontrola zře .tne rafurguje d~sí rychle. Kdyby se byl občan Pachman
při koupi domku dopustil nějakých zločinů, stalo by se tak už
před jedenácti léty a na jeho pronásledování by bylo vzhledem
k promlčení pozdě, takže bídactví by opět trumfovalo.
Zajímavý j s výr.-r, kter;^ jsem dne 19.3- obdržel od krajské StB.
Sděluje se v něm, že mi naoříště budou zadrženy všechny zásilky,
odesílané do Holanska a doručované z Holanska. K tomu dal souhlas
i krajský prokurátor. Myslím však, že by k tomu třeba souhlas
nedal, nebýt toho, že se ve výměru mírně řečeno skutečnosti
znepřesňují.
Tvrdí se totiž, že jsem se při výslechu bránil tím, že můj
článek byl redakcí pokroucen a že se mi tedy musí tímto způsobem
zabránit s redakcí se dorozumět. K tomu bych si dovolil připomínky:
1. To, čím se operuje, jsem u výslechu nikdy neřekl. Sice tím
prozrazuji něco z obsahu výslechu, ale co mám dělat. Můj vyšetřovatel
s tím taky nezech4zí dost ohleduplně.
2. Ve výměru se tedy v podstatě tvrdí, že jsem individuum podvodu
se neštítící, a to bych oi•jaksi vyprosil,
3. Je to vůbec nesmysl, poněvadž kdybych si chtěl nechat
z Holanska něco poslat, 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 zavolal
telefonicky Amsterodam a n^riktoval tuto zprávu svým holanským
přátelům! " Ve středu 19.března mi sdělila krajská správa StB
v Praze, že s okamžitou platností budou zadrženy všechny moje
zásilky, odesílané do Holafc.ska, anebo zasílané z Holanska na mou
adresu'. Rád bych proto " upozornil všechny své přátelé v této zemi,
že vše, co zašlou poštou na cou adresu Praha !5 ., Nad Klikovou 11.,
nedostanu já, nýbrž jmenovaný bezpečnostní orgán.
•Považoval bych proto za vhodné, kdyby mi ve svých dopisech
v nejbližší době poa-li především o otázkách, jimiž je možno
prohloubit všeobecné vzdělání,, např. o tom, že Holansko je království
a že je to země, v níž jsou ve velkých množstvích pěstovány tulipány.
Pokud by však ve svých dopisech chtěli vyjádřit i své stanovisko
k postupu našich bezpečnostních orgánů, nemám proti tomu námitek,
i takové stanovisko může být poučné, Současně svým přátelům sděluji,
že moje telefonické spojení s Kolanskem ..'.obud funguje, elefonem je
možno zcela volně mluvit a dokonce i třeba nadávate Podle platných
československých zákonů se totiž zakazuje odposlouchávání a zneužití
telefonických hovorů."
•Nevím, jestli tím náhodou zase nevzniká nebezpečí překročení nějakého
toho paragrafu. V tem případě prohlašuji, že tento překlad z němčiny,
v níž jsem text diktoval, je zcola autentický a mnohem přesnější,
než jaký podle mých dosavadních zkušeností pořizují překladatelé
krajské správy StB, Pokud jde o to nadávání, myslel jsem tím samozřejm
ostrou kritiku trvajícího zimního počasí v pokročilé březnové době.
Luděk Pachman

Stál na břehu rybníka a díval se na odlesk zapadajícího slunce.
Letmým pohledem na hodiny zjistil, že už tu takhle stojí víc než
dvě hodiny. Kdyby ho někdo pozoroval, musel by ho mít za blázna.
Ale on okolí nevnímal, nevšímal si lidí, kteří procházeli mimo něj.
Stále mu znělo v uších:."Proč se lidi. nemají rádi, proč jsou
v lásce nestálí.,"
Sáhl do kapsy a nahmátl kus papíru. Dopis, v němž mu jeho dívka
dávala kvinde."Ze on je moc daleko c;d ní, ona musí být stále sama,
tak at se prý na ní nezlobí, ale že si našlo jiného, s kterým si
rozumí „a kterého má ráda."
Dopis našel už včera večer na koleji, ale b3^1i tam zrovna kluci,
tak ho nechtěl otvírat, pak na něj pozapoměl a vytáhl ho z kapsy
až dnes ráno ve vlaku. Ještě že byl v kupé sám. Ani nevěděl, jak
se dostal domů, matně si uvědomoval shledání s rodiči. Brácha jako
obvykle nebyl doma. Toho už taky neviděl hezkou řádku týdnů.
A teď by s ním zrovna tolik potřeboval mluvit. Od něj by alespoň
neslyšel řeči jako: "Jak ti to jde ve škole? Kolik už máš zkoušek ?
A jestlipak studuješ průběžně, víš že nám musíš dělat radost.
Doufám, že nemáš v Praze nějakou pochybnou společnost,... Má už toho
plné zuby.
-. A navíc jeste Alena. Po dva_,roky mu byla kromě bráchy jediným
dobrým přítelem. Měl ji rád a ona .jemu říkala totéž, tak proč
tohle udělala ?
Ľyl daleko od ní, ale denně ji psal a skoro každou něděli jezdil
domů. Ne kvůli rodičům, ale kvůli ní« Vždy se na ni těšil, ona ho
čekala na nádraží a oba měli radost, že jsou zase spolu. A když
odjížděly vyprovázela ho k vlaku a byla smutná, že zas bude týden
sama. Ted to však bylo déle než týden. Dělal zkoušku z matematiky
a nepřijel domů tři neděle. Ale během takové krátké chvilky se
toho tolik změnilo.
To snad ani není možné, tak krátká doba, říká si, ale papír v kaps
•ho přesvědčuje o opaku.
Slunce už zapadlo a začalo se stmívat* Jak je to dlouho, cc
tu spolu byli naposledy.
Vtom někdo přerušil jeho rozjímání. Přecházel okolo jakýsi
mladý pár, do sebe zav.ěáeni, děvče se vesele něčemu smálo.
Ohlédl se, ale jakob^ ho uštkl had, to je přece Alena !
Poodstoupil za keř, aby nebyl spatřen a potom pomalu odcházel
opačným směrem. Kdyby mu někdo zblízka pohlédl do tváře, viděl
by, že mu po ní stékají slzj?-.
- Mário-

Heinrich Heine
Oba se milovali,
a žádný tu nepřiznal,
ac chtěli zemřít láskou,
přec mračili se dál,.
Pak viděli se zřídka,
jen ve shu, jenom tak,
byli již dávno mrtvi,
nevěděli to však.
Překl. Vít. Nezval

Cn_možná_nevít e
V minulých dnech proběhly volby akademických funkcionářů UK.
Novým rektorem se stal akademik profesor Charvát, BrSc (FUL KU),
prorektory - prof. PdDr Jan Kopecký (FFUK), prof. MJDr Vratislav
Schreiber DrSc (FULUK), prcf.MUDr František Janda,DrSc (FUK),
prof.JUDr'Vladimír Outrata (PFUK), prof.RNDr Ladislav Zachoval,
člen korespodent ČSAV (MFFUK), a prof. Emil Kramer (Ped.faf.UK)
Blahopřejeme zvoleným ao jejich nových funkcí.
Na naší fakultě proběhnou volby akademických funkcionářů
28.5.t.r.
Na vědomost se dává, že dne 30.května 1969 se koná
tradiční a oblíbený
K A_N_S_K_Ý_ J 3 N .
Zveme všechny studenty,""zaměstnance i příznivce přírodovědecké
fakulty, zvláště pak 1.ročníky, nebot Ti ještě nevědí a neznají,
ale až poznají, nebudou litovat, že se zúčastnili.
-Program jako obvykle: dopoledne na Albertově,
odpoledne Roztoky - návrat parníkem.
Tož, přijďte
v š i ch n i
!
22.4.69 se opět sešla LFČ (Liga fakultních časopisů).
Byly projednány hlavně otázky týkající se gomoci některým
časopisům (Impuls -VoZ Praha, JDalila -VŠZ c.Budějovice), které
jsou v materiální tísni, neboí přestávají být podporovány vedením
školy, t.j. rozmnožovna, papír atd.
Z usnesení Byra Pražského místního centra pro řízení studentské
práce : "...Zajistit, aby pražské městské centrum plně převzalo
a v krátkých termínech bylo schopno realizovat služby pražským
fakultním časopisům(celý tisk a veškeré psaní na stroji) a pomohlo
tak jejich rozvoji !
Dodáváme: Bylo by na čase !
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Do redakce má přijít asi 50 výtisků Hovoru s Janem Masarykem Viktora Fische (překlad z Izraelských listů, kde byla tato
publikace otištěna v r.1952). Jelikož se jedná pouze o omezené
rpnožství, prosíme zájemceo tuto publikaci aby závazná • přihlášky
s uvedeným" jménem a adresou dali do schránky .umístěné na. nástěnce
v budově děkanátu.
Cena 1 výtisku - 12.-Kčs
Redakce hledá schopnou písařku (-ře), případně množitele (-Iku)
"k občasné práci. Nabídky vkládejte do výše uvedené schránky
(Tam dávejte i saše výtvory, případně připomínky a návrhy k obsahu,
úpravě atd, našeho časopisu).
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Píseň o kabinetní politice
Hudba: tradicional /Matylda/
Slova: dr. G. Husák
1.
Dnes hovoří někteří lidé o kabinetní politice.
Velmi moderním heslem se to stalo.
Ä kdo hesla o kabinetní politice vymyslel?
Je kabinetní politika tam,
kde normálně volené orgány,
stranické či vládní projednávají
otázky, rozhodnutí o nich v těchto orgánech,
to je kabinetní politika?
2.
Nebo je kabinetní politika tam, kde skupiny lidí
bez jakýchkoliv pověření
stranických vrstev se soukromě scházejí
o bj-tech, po soukromých bytech.
Vymýšlejí kampaně, vymýšlejí akce
dostávají je do veřejnosti?
Není to čachrování ta kabinetní politika,
kterou chtějí připsat na účet nám?
3.
Musíme tyto čachř^řské způsoby vykořenit,
nemají nic společného s demokracií,
jsou antidemokratické, protože vnucují názor
uzoučkých skupin vedení strany,
ba nekd3' mu kladou přímo nůž na krk,
jako to bylo v případě hrozeb
za všech okolností vynutit si řešení i za cenu generální stávky
(přetištěno z čas. Elixír)

SPEKTRUM, časopis studentů PřFUK
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Uzávěrka 14-5»1969
Počet výtisků 300
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