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DOPISY, LETTERS, BRIEFE.
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Vážený pane!
S nelibostí nesu, že jste opět u novin (ševče drž se
svého kopyta). Nemyslete si, že jste se minul povoláním. Jste
totiž už u třetích novin. Tedy jen z ohledu k Vám, Vám radím
"Ševče drž se svého kopyta". Předpokládám, že jste uvážil, když
se dáváte do boje proti pružnosti svědomí a lidské hlouposti. Je
totiž znám výrok, že lidská hloupost je nezničitelná a je tím
horší, čím je výše. Krom toho proti těmto nemocem neexistují
léky ani argumenty. Vzhledem k velkému rozšíření, jež tyto nemoci /často z povolání/ zaznamenaly, znovu povím: "Ševče drž. se!"
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Redakci časopisu "Spiritus".

^

Dovolte mi, abych vám poblahopřál k zmrtvých vstání studentského
časopisu na VSCHT a to opravdu studentského v pravém slova smyslu, takového, který by se staral o zájmy studentů, který by správnou cestou a
ve správné míře ovlivňoval jejich myšlení a měl i jistou váhu ve vedení školy. Po dvou letech trapného a nuceného mlčení podporovaného vedoucími na škole a rádoby časopisem Spinem je potřeba ozvat se hlavně v této době, kdy začínající rozvoj demokracie vám dovoluje psát. ostřeji,
kritičtěji a agresivněji než před dvěma léty. Do vaši práce vám přeji
mnoho štěstí, pochopení, nápadů a hlavně neustrnutí. Raději přehnat než
nedotáhnout.

Redakci časopisu Spiritus!!
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Soudruzi, dovolte mi, abych bez úvodu vám řekl na rovinu, co
si já o vás myslím a o tom vašem časopise, kterej by vám měli ve
škole zakázat. Je to svinstvo co si vůbec chcete dovolit říkat o
straně, o našem zřízení. Všecky by vás měli poslat do dolů, abyste
si dovedli vážit naší práce holomci'i Jak si to vůbec představujete dyk vás strana chce nechat vyštudovat za naše peníze a vy
se teď stavíte proti našemu zřízení. Styďte se hulváti, jste ostuda národa. Mám na vaši škole plno známejch a ty mě říkaj, jaky
provokace děláte, třeba s tím Masarykem, dyt to byl nepřítel
dělnický třídy. Nejradši byste chtěli aby se to vrátilo zpátky
všecko. Toho se nedočkáte, protože jsme tu ještě my dělníci,
SNB a všicky poctiví komunisti. Dobře vám to na Strahově SNB udělalo mělo vám ještě, přidat abyste si to'pamatovali poctivej člověk mlčí protože ví, že se mu ještě takhle dobře nevedlo a bude
se mít stále lip. Jen se hrozím toho až vy dostanete jako generace do rukou moc. Vy byste jen chlastali to je taky vidět podle
názvu toho novýho časopisu a demonstrovali. Vyhodit vás tak všecky
ze školy, já to napíšu vejš oni to tak nenechají.

Záruba

A

KONTINUITA
Napsat úvodník tak, aby ho lidé četli, je
jistě velká věc a já si nejsem zrovna jist,
jestli splním očekávání svého přítele, který
mě nutí psát v domnění, že asi přijdu na něco neobyčejného. Přesto bych chtěl vám, ale
hlavně nové redakční radě tohoto staronového
časopisu říci pár slov.
Jak všichni víte, trvala nucená přestávka v dlouhodobé tradici vydávání studentského časopisu více než dva roky. Tečí, když věci studentů přecházejí konečně
pod správu jejich, jsme se dočkali i časopisu, přestože před těmi dvěma léty tolik
různých lidí udělalo všechno možné, aby Časopisy tohoto druhu přestaly existovat.
Pokud jde o název, nezbývá než doufat, že SPIRITUS už v nikom nevyvolá náboženské
reminiscence a nikdo se už nebude cítit uražen etymologickou příbuzností se spiritem vini. 0 to však tady nejde»
Podstatné však je, že každý časopis a každé noviny, a t jsou vnější okolnosti' jakékoliv, vypovídají velmi mnoho o lidech, kteří je dělají- Každé z redakcí
přichází s nějakým programem, s formulací toho, co by chtěla a za čím půjde a své
cíle pak. měří svými schopnostmi« A tady je vždycky dobré se zastavit a podívat se
trochu zpátky, kam až se dostali ti před vámi, abyste nezačínali zase znovu. Během uplynulých let jsem byl svědkem několika takovýci počátků, a pak vývoje redakční skupiny, který byl bezprostředním odrazem myšlenkového rozvoje každého člena
redakce. Opakoval se s tvrdošíjnou pravidelností a končíval odchodem redaktorů po
ukončení studia a často i před ním. Kolotoč pak začínal znovu.
(¡/So

Studentské časopisy budou však vždy nevyhnutelně poznamenány začát-
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ky svých tůrců. Vždyt právě tam získávají zkušenosti ve stylistice,

/

ověřují si nosnost slov a jejich dosah. Je však třeba vycházet z hod"
not, které už byly vytvořeny a nesestupovat z dosažené úrovně, umět
se podívat na svět z různých úhlů a myslet v dimenzích trochu širších než jsou místní nebo okresní měřítka.
Rád vzpomínám na redakci, která, před dvěma lety vyjádřila to
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co cítí a co chce básní Františka Halase: "Nechci být kůlem vyhlášek, jek se to
lí&í jim b

„

Byla pak kolem toho spousta řečí, stranické výbory zasedaly, ale

redakce z toho utkání vyšla nakonec se štítemo časopis však zanedlouho přestal
vycházet., Dnes je ovšem jaro 1968 a to co se proklamovalo v roce 1965 je dnes
nutnou samozřejmostí» Není však dosud samozřejmé svobodně myslet a svobodně se
v
vyjadřovat» Za těch minulých dvacet let se na svobodu, slávu a demokracii trochu
pczapomnělo a autot)9nzurní momenty v myšlení mnoha z nás jsou často silnější, než
jsme si°chotni připustit» Budeme se muset demokracii učit, budeme se muset učit
nemít strach»
Máte velikou výhodu před těmi, kteří dělali časopis v minulých letech»
Nikdo vás už nebude přemlouvat a nutit, abyste psali o tom, jaký byl v sobotu v menze oběd, nebo že v šestém patře na koleji je rozbité umyvadlo, nebudete
se muset, dohadovat s cenzory, kolik že stojí ve Francii pomeranče. Také ale dobře
víte, že bez citlivé reakci na věci lidské /říká se tomu někdy angažovanost/, vás
nebude nikdo potřebovat» Osud takových časopisů, které rezignovaly na úděl člověka
byt měly nevím jak vznešené cíle a tučné dotace, je smutný» Hovoří do prázdna a
zvolna umírají na nezájem,, Pro příklady nemusíme chodit daleko»
Nakonec vám přeji, abyste se nedali otrávit překážkami, se kterými se
budete asi musit setkat /a budete-li dobří, setkáte se s nimi/ a abyste neztratili humor a smysl pro recesi. Rač vás pánbůh také uchránit před vlivem lidí, jejichž jedinou starostí je, aby nenarazili, před kariéristy, váhavci a přikyvovači,
kteří dovedou chytit vítr ze všech stran a pokazit jakýkoliv dobrý úmysl. Přeji
vám, abyste byli ve všem vedeni jen svým vlastním názorem a tou podivuhodnou věcí,
které se říká svědomí»
Nechci zde zvlášt připomínat, že studenti jsou společenskou silou, i když
nejednotnou a zejména zde9; v místních podmínkách zlhostejnělou, která je felépotenciálně schopna prosadit své zájmy a se kterou se proto počalo vážně počítat. Máte
stále větší šanci přispět svým dílem podle svého rozumu a touhy, abychom se nemuseli jeden druhého bát pro odlišný názor, aby argumenty platily více než hrozící
prst, nebo, jak řekl jeden z vás - popohnat tu káru vědomí dopředu. Řekl bych, že
máte i kus odpovědnosti, protože, a na to prosím nezapomínejte, svoboda vaše, je
ve svobodě těch druhých, těch, pro které hodláte psát»

J. Vachta
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STALO SE ZA BÍLÉHO DNE
Z á n i k

S. p i n u
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Po odstoupení studentských spolupracovníků se dostal školní časopis Spin
do nezáviděníhodné situace, kterou byla redakce necena řešit jeho likvidací- Sympatické je, že zbylá část redakce pochopila stav věci, pochopila, že vydávat studentský časopis bez studentů by bylo značně absurdnío
Q

Tito nestudentští členové rdakce Spinu nabídli spolupráci redakci Spiritusu, která ji však odmítla,. Podle našich informací se pohyboval náklad
na tisk 500 ks Spinu kolem 3 000,- Kčs- Spin byl dotován určitou částkou
vedením školy= Nenaskytla by se možnost převést zbytek na konto nového
opravdu studentského
časopisu? Spin., který se pokusil stát se studentskou
113
tribunou by získal potřebné zázemím Jeho zánik proto nepřekvapuje.- Bože,
chraň Spiritus od podobného osuduI
- m P a r d u b i č t í

a l i b i s t é ?

Dne 14.o 3- byla svolána plenární schůze ROE, která schválila dopis
na podporu A, Dubčeka., Mimo jiné se na této schůzi ozvaly kritické hlasy
na adresu vedení školy- Nejzávažnější z nich uvádíme:
K o t y k

- doporučil přezkoumat stanovisko ke strahovským událostem-

Většina učitelů byla přítomna podání nepravdivých informací z úst s.»rektora0
B e n e š

- navázal na příspěvek Kotyka a upozornil, že dodnes není jisté,

zda se nám dostalo úplných a pravdivých informacím Studenti byli vážně
zraněni» Doporučuje resoluci doplnit: Vítáme snahu o větší demokratizaci
našeho životaV e t e š n í k

- domníváj

se., že strahovské události mají hluboký poli-

tický dosahř ale nedoporučuje,, aby rezoluce byla doplnována o strahovské
ke
události- Vysvětlení k nim zůstává naší věcí, které se bude muset vyjádřit,
vedení školyu
H. a n d l í ř

„

*

- vedení školy se nepostavilo za studenty- Od aktivu učitelů

se nikdo znovu nevyjádřil za vedení školy ke stratu událostem« Disciplinár- ní komise by se měla znovu zabývat případem L- Dvořáka, posluchače 5<= r-,.
kterému byla udělena veřejná důtka- Podívat se do vlastních řad;, nebylo

všechno v minulosti správně, kádrová politika se nedělala dobře.
V o t í n s k ý

- jak to bude, až budeme dotazováni ze strany posluchačů? Studen-

ti chystají besedu. Je třeba ze strany vedení školy a funkcionářů ROH rozmyslet se
a uvědomit si své stanovisko a vyjádřit ho brzo«
U h l í ř

- je povinností vedení školy vyjádřit se znovu ke strahovským událostem,

veřejně a brzy. Dále hovořil o tom, že v Praze se pro představitele naší školy
ujal název Pardubičtí alibisté«
M a t u š e k

- Domnívám se, že jednat za současné situace o mém případu by neby-

lo korektní, protože není přítomen s. rektor. Bylo by ale správné si uvědomit, čím
byla jak má reakce, tak i reakce ostatních angažovaných lidí způsobena - byla vyprovokována bezcharakterním postojem s o rektora ke strahovským událostem. K případu s 8 Jaroše - o zrušení aspirantury už rozhodla vědecká rada, dekret o zrušení
zatím nepodepsal s, rektor. Vědecká rada by se měla zamyslet nad svými hlasy.
J e n í k

- s . rektor dostal hlášení studentů a zaměstnanců kolejí o mikulášské

zábavě na koleji. S. Matušek se dostavil v pozdních hodinách na koleje v podnapilém stavu. Chování s. Matuška se neslučovalo s chováním VŠ učitele. S. rektor ho
k sobě pozval a doporučil mu odchod ze školy. S. Matušek na základě tohoto rozhovoru požádal o rozvázání pracovního poměru. S, Jaroš - lépe, by mohl vysvětlit
prorektor Herynk. Nejedná se o zrušení aspirantury - dekret je připraven u s. rektora. Bez podpisu nemůže nabýt právní moci. S. Vachta - katedra prováděla hodnocení učitelů. S jeho prací jsou velmi spokojeni. Byl zavolán k prof. Jurečkovi, kde
za přítomnosti členů kolegia katedry byl informován, že z katedry budou uvolněni
2 učitelé a on, protože je z nejmladších. Vedoucí katedry prof. Jureček, byl informován s. rektorem, že u s. Vachty je podezření, že byl angažován ve strahovských
událostech vyvěšováním materiálů. Na žádost s. Vachty mu za vedení školy vysvětlil
s. kvestor, že může zůstat dále na škole s tím, že na servisu nemá v příštích letech perspektivu zvýšení platu. K vyvěšování materiálů - s. rektora navštívil pracovník OV a KV KSČ s tím, že materiály nemají být vyvěšovány. L. Dvořák - vyžádal
si návštěvu u s. rektora, aby s. rektora požádal o souhlas k vyvěšení Bulletinu.
Ovšem ještě dříve, než k této rozmluvě došlo, byl Bulletin vyvěšen.

rektor mu

toto jednání vytknul. Veřejnou důtku L. Dvořák dostal až po uplynutí doby, ve které měl možnost se odvolat.
- P H r a d e c

K r á l o v é

6. března 1968 v předvečer výročí narození TG Masaryka studenti položili květiny

na místě strženého Masarykova pomníku. Přinesli květy a svíčky. Přes snahu jednoho s. ředitele, který vyzval s. prof. školnici,aby tuto ostudu o půlnoci odklidila, jsou tam dodnes - květy i svíčky. Nebohá s. prof. školnice byla totiž při svém:
činu honěna kol náměstí /viz vyhláška č. 8O/16O Sb značka Kruhový objezd s předností v jízdě/ na což nebyla trénována. Tak tedy je znovu nasnadě otázka, zda se
bude dnešní Leninovo náměstí jmenovat jako dříve Masarykovo a zda bude místo
zbytku podsttvce opět v Hradci Masarykův pomník.
d.k.

J a k

ď á 1 e ?

Na tohle téma probíhal aktiv zástupců vysokých škol, svolaný na 22. a 23.
března do Brna. Z dosavadní možnosti, volby mezi třemi základními návrhy předloženými k diskuzi se zdě sjednotilo mínění naprosté většiny účastníků na určité obměně pouze jednoho z nich. Jako nevyhovující padla představa federalizovaného
ČSM; pro nemožnost okamžitého va. iku (dosud není nový spolkový zákon, který by
její založení umožnil) i pro některé jiné výhrady, hlavně rázu míry demokracie a
operativnosti, neprošel ani návrh na samostatnou studentskou organizaci, koncipovanou zespoda na organizačním systému. Konkrétní návrh předložený k diskuzi na
vysoké školy tedy předpokládá vznik určitého svazu studentů, jehož, základem bude
systém samospráv. Cleriom tohoto svazu se stane každý student při svém vstupu na
vysokou školu. Tahlet® základní struktura bude odborářského charakteru (hájení
zájmů studentů apod.). Přitom tato základnanevylučuje vznik: spolků se zájmovým
Či politickým zaměřením. Vertikálně půjde o třístupňový systém - fakultní /vysokoškolský/ výbor - zemský a celostátní výbor. Až do svolání vysokoškolské konference budou na její přípravě a na tvorbě definitivního návrhu nového svazu pracovat dva akční výbory. Tyto vyzvou veřejně ke spolupráci vysokoškolskou radu
s tím, aby měly pro přípravu konference k dispozici stránky Studenta, Smeny a.
Mladé Fronty. Jednací řád připravený akčními výbory bude vyhotoven do 20. dubna
a rozeslán na všechny vysoké školy. Zde po diskuzi a zujetí stanovisek bude
zvolen za každou fakultu (vysokou školu) jeden delegát na celostátní studentskou
konferenci,která se bude s největší pravděpodobností, konat v Praze ve dnech
10. - 12. května. Předem proběhne také diskuze k návrhu struktury studentského hnutí a k jeho programu. Ag ¿ 0 vzniku nového studentského orgánu je oficiálním
představitelem studentů Vysokoškolská rada (hlavně z hlediska mezinárodního
zastupování). Než se dospělo k těmto závěrům, proběhla, mírně řečeno, bouřlivá
diskuze. Na aktivu byly taky vysloveny požadavky, které by se měly v brzké době
stát skutečností ) momentálně na jejich realizaci je jen určitá naděje). Je to
například požadavek na zkrácení vojenské služby absolventů vysokých škol na
1 - & měsíců, obnovení akademické půdy, zrychlení výroby vysokoškolských učebnic,
a snížení jejich cen apod.
Do vysokoškolské konference zbývá asi půldruhého měsíce. Bude na něm
hodne záležet - jaké to skutečně mezi vysokoškoláky bude.
A nemůžeme v Pardubicích zůstat stranou, ^ení třeba zdůrazňovat proč!
- jkPokračování ze strany 7 :
Nebudu raději psát dále o úspěších, raději vás zvu mezi nás
vodáci již za 3 neděle jedou poprvé letos na vodu /Loučná/,
žaři také, horolezci na skály a turisté do přírody. Přij&te
zaspali ...
Váš Joe C

- členy Slávie; vždyt
košíkáři na hory, lya poznáte, že jste
a f o u r e k

Drazí přátelé, chúsko studentská!
Jaro je za dvpřmi! I ti nejzatvrzelejší lenoši budou oo nevidět vyhnáni sluníčkem a pěkným počasím ze svých "úkrytů" na kolejních cimrách ven a začné "hledání" sportovního vyžití« ^evím opravdu nevím, jestli zemědělci budou srozuměni s používáním "kolejních luk" k tomu, aby se na nich prováděl "fotbalový tanec"0
Byl bych sám nerad, kdyby i letos došlo k jednání až na kolegiu rektora jen proto, že nebyl sportovní dav dostatečně informován o možnostech a nemožnostecho
Tak především, kdo chce sportovat a mít nějaké výhody ten musí být členem
TJ Slavie VŠCHT„ Členské příspěvky se platí ročně 12,- Kčs a průkazka stojí
2,- Kčs a fotografii z mladších let» To je tedy vydání 1 A příjem? Člen oddílu
lyžování (aktivní) má možnost půjčení lyží, platí se mu účast na závodech a to
jízdné+na přebory VS 16,,- KČs na den, na závody ČSTV 18,- Kčs/ na zájezdy organisované a plánované 10,- Kčs, může se zúčastnit lyžařského týdenního až 10 denního kursu, kde je mu hrazeno jízdné, 40 % stravného a ubytování, dále sa mu
občas přispívá i na lanovky. Vodák může absolvovat zájezdy na řeky a hradí se mu
doprava lodí i jeho jízdné a pokud bude rozpočet volný tak i 10,- Kčs na stravné0
I on může absolvovat vodácký kurs, kde má stejné nároky tj. jízdné, doprava lodí
a 10.,- Kčs na den + půjčení stanů, matrací, spacích pytlů a vařičů. Turisté a
horolezci mají podobné nároky a navíc i možnost půjčení lyží na plánované organisované zájezdy. Toto jedostatečně známo již delší dobu a přesto dochází k neustálým třenicím s KTV, když část členů Slavie hlavně z řad turistů a horolezců
se domnívá, že jim jsou odpírány "spravedlivé požadavky" - především půjčení
lyží na soukromé zájezdy. Byl bych moc rád, kdyby se konečně výbory těchto oddílů
se svým členstvem sešly a za účasti členů- hlavního výboru TJ a KTV by bylo vysvětleno mnoho nejasností, které vznikají především z toho, že výbory těchto
oddílů (či odborů) nepracují a nemají styk jak se všemi členy, tak s výborem. Tato skutečnost pak vede ke špatnému vztahu posluchačů k TJ a naopak.
Znovu tedy oznamuji, že ve Slavii jsou zatím tyto oddíly:
turistický, horolezecký, ledního hokeje, vodácký a vodního lyžování, lyžařský,
stolního tenisu, odbíjené, košíkové a mez. házené, šachu - všechny tyto oddíly
Vás mezi sebe zvou a záleží skutečně jen na Vás, jak dalece využijete organisovaných možností, které tu skutečně jsou.
Nemáme sice svých zařízení, ale stále se ještě dají najít prostředky k pronájmu ledové plochy ZS, lázní, tělocvičen a podobně. Jediné "naše" je loděnice,
kde jsou dvě hříště - jedno na nohejbal a pálkový tenis druhé na konanou pro malé
kolektivy s mantinely. Zde mohou členové Slavie i ostatní "pracovat jak chtějí,
ale je třeba solidnosti vůči těm, co se na vybudování těchto sportovišt podíleli
- zamést po dohrání hříště., uválcovat díry atd. Studenti jsou "národ", který pořádek a takt většinou přehlíží - doufám., že se to naprosto nehodí na - posluchače
VŠCHT v rardúbicích - byl bych velmi rád. Je toho moc, co bych Váin chtěl tentokrát
ještě napsat-například chtěl bych poděkovat hokejistům-vítězům oblasti čech, ktéří pro porážky na Akademickém mistrovství 1968 jsou zatracováni - myslím si, že
to není správné, bojovali jak mohli a že to zrovna nevyšlo brankaři za to nemůže,
ani on ani oni„ Dostali se však po mnoha letech trvání školy až k metám nejvyšším
a to zasluhuje pochvalu.
Vysokoškolská rada ocenila i u nás na škole sportovní výkony 4 posluchačů
sportovním stipendiem jsou toj Dadák/plavec/, SŤastný/kanoista/, Eisníček a Zemánek
/šachy/s Také turisté - orientáci s e tuží, již dva posluchači mají v této velmi
zajímavé sportovní disciplině 1» VT„ Jmenuji jednoho z nich, který je navíc i or~
ganizačně činný - Mikan z l a ročníku.
/pokračování na předchozí stránce/.

Ač pravda nižádná nehyne v své upřiemné obzvláštnie upřiemnosti pro,to, že o ní kto
bludně smyslí, ale ten zhyne, ktož bludně pravé věci drží, a iné v to veda,
Petr Cheléický

Ct STV DO wuwúm
Záznam z besedy o vývoji studentského hnutí.
D v o ř á k
rianty.

úvodní siovo na téma 3 va~

J a n d í k hovořil o formovaní druhé
politické sily, informuje o SPASuŠ r á m e k žádá po SPASu program, celou věc označuje za demagogii, žádá
vysvětlení výroku o fakultním výboru,
který fakultní výbor charakterizuje
slovy: Kam vítr tam plást-FV se staví za stanovisko VOVu, co se týče udrženi fiSM.
M i a d i k v připomínce o programu
SPASu se ptá, kdo zná nynější program
ČSM,
J a n d í k odpovídá SráxnkovioUvádí do
protikladu odmítnutí pozvání zástupcu
VOVu k besedě o Strahovu fakultním výborem, besedu o volbách a postoj FV k
federalizacioK otázce programu SPASu
Akademická samospráva má pouze vytvořit prostor k vytvoření organizace.
Ztráta akceschopnosti FV,otázkaoprávnění ČSM na zastupování všech mladých
lidío 20% nečlenů nelze přehlédnout.
D z i e d z i n s k á nejde o akceschopnost FV 0 Jde o to, že za dané situace není ČSM jako takové akceschopné.
Není však možné atomizovat společnostUpozorňuje, že studentstvo je součástí
generační skupiny, upozorňuje na výhodu nepřetrhání vztahů s touto skupinouJ a n d í k hájí své sianovisko, nejde
o tříštěnío
B a l á ž beseda není akcí FV, ale 3»
ročníkuo Když ji FV nesvolal, ačkoliv
to bylo potřebné vzhledem k vyslání
člověka na brněnský seminář,svolal ji
3- ročník 3 dny před seminářem»

í

N á d v o r n í k tuto besedu jsem udělal»
Materiál o semináři dostal FV pozdě0 Nelze
zapomenout, odkud vyšly demokratické proudy /pokřik v sále - víme/- Ptá ses přišli
jste vyslýchat FV nebo něco řešit?
B a j e r FV ztratil akceschopnost- Na
začátku semestru se ostatně se®L jenom 2xPoukazuje na krach protestní akce proti
válce ve Vietnamu- Kluby, které patří pod
FV: pracuje jakž-takž pouze nahrávací studio® Staví se za SPAS- SPAS je schopen
koncentrovat studenty.
B a 1 á ž FV dostal informace o brněnském
semináři teprve v pátek- Ale MF ji uveřejnila již před 14 dny- Čekalo se na oficiální pokyn?
K a f k a

žádá rektora o proslov-

J e h o
M a g n i f i c e n c e
uznám
každou organizaci zvolenou demokratickou
cestou studenty, která je bude reprezentovat- Nevidí účelnost v těsnějším spojení vysokých škol kromě resortních- Studenti si mají své záležitosti vyřešit
samiH l a s 6hyba v celé organizaci ČSM- Aparát prostoupen lidmi se starými názory.
Nejde o ČSM na škole, ale o ČSM vůbec a
o jeho strukturu?
D v o ř á k neobjevujme objevené- Každý
přece ví, že v tezích KSČ je ČSM přisouzena odpovědnost za mladou generaci. Zatím se nikdo kromě Jandíka nevyjádřil ke
3 možnostem řešení- Důsledek neinformovanosti- Navrhuje vést diskusia Okamžité
rozhodování považuje za podlehnutí demagogickým metodám»
H l a s jak se dozvíme o vhodnosti jednotlivých řešení?

D v o ŕ á k tisk, materiály VOVu, TV,
rozhlas.

Krátká slovní potyčka s FV o důvěru
v objektivitu Jandíka0

B a l á ž řešení diskusí na nástenkách je
nedostatečné«, Třeba vytvořit 3 skupiny,
provádět agitaci uvnitř i vně skupin. Názorová střetnutí, debaty, shromáždění. Zajisti na společné shromážděni lidi, kteří
by informovali0

D v o ř á k lze mu důvěřovat. Nakonec
přece nebude vyslovovat názory pardubických studentů, ale své.

D v o ř á k bylo by třeba obojí. Pozvat
lidi z VOVu i z filosofické fakulty.

J a n d í k máme jednoduché cíle.Hledáte složitost»

H l a s nesouhlasím ^ pozváním zástupců
VOVu a filosofůo Zdůrazňuje specifičnost
školyo

proti vyslaní Jandíka do Brna nejsou ná^
mitkyo

Z á r s k ý nejde o vytvoření lokálni organizace, je třeba spojením přijímat co
je dobré.

H l a s potřebujeme politickou organizaci a ne spolek jako SPAS0

N á d v o r n í k v naší společnosti i rob
probíhá demokratisační proces. Demokracie je veliká věc. Bude-li si pak ČSM
podporovat opozici., bude to světová ra?
rita. Nesouhlasí s volbou Jandíka.

N á d v o r n í k měli bychom se rozejít
s tím, co dál. Stále platí struktura GSM. D v o ř á k Jandík pojede za sebe. Nie
jiného si ani nežádá. Otevřme dveře diStanovisko FV máte. Vytýkáte nám změnu
skusi.
názorů. Jak byste nás obvinovali, kdybychom zůstali na starých posicích?
N á d v o r n í k ČSM musí rozhodnout
na
výroční schůzi.
B a l á ž nesouhlasím s názorem, že konference na škole by 'mohla objektivně posoudit 3 možnosti o
H l a s jaký bude vztah stranické skupiny
ke skupině, která by ji nepodléhala?
D v o ř á k KSČ má možnost prosazovat
svou politiku svými členy v jednotlivých
organizacích o
B r o 1 í k budu zastávat stanovisko organizace, která mi bude vyhovovat.
N e t u š i l navrhuje poslat někoho do
Brna /návrh na Dvořáka/.
D v o ř á k má 'jet ten, kdo má co nového
říci ke struktuře organizace. Neodvažuji
se toto o sobě tvrdit.
S r á m e k čte informaci ÚV ÉSM o semináři, jakou dostal FV a
D v o ř á k má jet člověk3 který by mo^l
objektivně informovat a přiiznm pronést
svůj osobní příspěvek« Má FV někoho?
FV navrhuje svého budoucího předsedu
Ehlera, který odmítá, jelikož se necítí
kompetentní.
J a n d í k hlásí se k účasti v Brně.

§
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J a n d í k co nečlenové ČSM?
N á d v o r n í k
vat o ČSM.

nemají právo rozhodo-

D v o ř á k nejde jen o ČSM, ale o celé
studentské hnutí. Neomezujme diskusi.
N á d v o r n í k nechci omezovat diskuso, chci vědět, co uděláme jako svazáci.
B a 1 á ž FV se vzpírá dát možnost diskusi.
E h 1 e r zajistím 3 nástěnky.

co i o mu řakna CfflNÁ ?
Tato slova byla v minulosti zhusta počisti, ač, jak známo, ani předtím na
nás nebyly psány ody» Ale že zalézt a skrývat pravdu je věc ošemetná, to už poznala leckterá zem, nás nevyjímaje. Zde by se slušelo definovat pojem svobody.
Svoboda je takový stav myšlení, kdy není potřeba odvahy k tomu, aby se mohla
říci pravda.
Z tohoto pohledu si dovolíme nahlédnout do The

T i m e s .

Zde se mj. praví:

"Stále se pořádají shromáždění a nejen mezi studenty» Dělníci i tisk mluví
o zárukách svého zaměstnání a životní úrovně» Studenti jsou hlavně zvědavi na
zániky, kterými budou zaručeny nové svobody» Ptají se: Jak máme věřit? Na koho
se spolehnout? Jsou zkompromitovaní lidé u moci? Kdo to je? Kdo nám zaručí, že
nebudou dělat opět tytéž věci? Chceme znát jejich jména
Jiný malý zázrak, který se udál před několika dny, bylo uvedení dokumentárního filmu režiséra Němce o studentských bouřích loňského roku» Je jednoznačně na
straně studentů a vypovídá ve svědectvích a rozhovorech s lékaři o brutalitě VB„
A pak je tu tisk, který neustává překvapovat sebe i své čtenáře novou svobodou. Dokonce dochází až k volání po resignaci presidenta v souvislosti s útěkem generála Sejny. Nic není tabu, ale po chvíli věnujete pozornost i hlasům,
že v uplynulých 20 letech nebylo všechno ztraceno, že přece jen bylo něčeho dosaženo, což je vzdor všem chybám pravda. První dojem je, že tisk všechno roz-

•y-

RVCHLEJI

vrací. Ale ve skutečnosti je velice aktivní a konstruktivní v prosazování nových
myšlenek a nové politikyo
Kam to povede, ví Bůh» V tomto stádiu jde jistě o očistný proces, o otevření temných chodeb« Pak přijde obtížnější období konsolidace» Zatím, jak řekl jeden komentátor, člověk na ulici užije více legrace za týden, než dříve za celá léta»
se
Ani slovo neobjevilo v

sovětskýeh novinách o násilném potlačení demonstra-

cí ve Varšavě, nebo o liberalizačním hnutí v ČSSR» Tyto události, právě tak jako
nedávné vystoupení Rumunska za nezávislost, vedlo ruské vůdce k rozhodnutí, že
nejlepší politikou je mlčení.» Zdá se, že je k tomu vedou dva hlavní důvody» Nezasahovat do situace, která by vedla ke ztrátě prestiže a nedat sovětským lidem
myšlenky, které by mohly být považovány za škodlivép"
Tedy suma sumárum, nevyplatí se lhát ven, nevyplatí se lhát si do kapsy,
protože, at jde o atentát na Kennedyho, nebo o Leopoldov, nebo o zbořené pomníky
a spálené knihy, vždy se na to přijde a vždy je z toho ostuda»

i

d »k o

Psáno o několik dní později»
Dopisovatel listu R» Davy srovnává náš pokus překonat lhaní si do kapsy
s polským varem v šestapadesátem roce» Máme podle něj největší šance ze socialistických zemí» Budeme však každopádně důležitým precendentem»
"V Československu může strana experimentovat bez rizika, že celý systém bude smeten» Může připustit trochu demokracie beze strachu, že by to byl konec její
existence» Díky méně spiklenecké historii /než polská komunistická strana/ je pro
ni snazší vyjít ven vstříc lidem a nechat podrobit svou politiku důkladné veřejné
prověrce»
o o o

Je to vskutku nefalšovaný pokus skončit s principem tajného a spikleneckého
vládnutí, který dosud panuje v sousedních zemích» Je konec beztvářné anonymity.
Je to v mnoha směrech ten nejvýznamnější a vřele vítaný aspekt /politického/ experimentu» Jestliže jej Československo nedokáže dovést do konce, nedokáže jej pravděpodobně uskutečnit žádná jiná země» Jestliže by selhal zde, pak by ústup mohl.mít
hrozné následky."
dvo
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VÝCHODISKU
CIÍE
PROSTŘEDKY
Díky novému politickému ovzduší vznikl staronový studentský časopis, jehož
obálky jsou dva roky staré o Tak dlouho totiž nevychází Chemik,, který chtěl změnit
své máloříkající jméno a který namísto zabaveného článku o životě sovětského expremiéra Chruščova otiskl kytičku s nápisem Nedoporučeno k tiskuo Z nápisu se
stal nekrologo
Stalo se pak po sedmi dnech, že vody potopy přišly na zemi» I byl příval
na zemi čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí- Všechno, což mělo dýchání ducha života
v chřípých 3výchs ze všeho, což bylo na suše, pomřelo- /Genesis, kapitola sedmá,
verš desátý, dvanáctý a dvacátý druhý/o
Potopa netrvala věčně., stejně jako naše'mlčenío Teď jsme tu, chceme mluvit
a chceme abyste i vy promluvili- Vše, co se děje kolem nás se nás proklatě hodně
dotýká- Velmi rychle se musíme naučit formulovat., obhajovat a prosazovat své
vlastní myšlenkyo Člověk, a student obzvlášt, je zoon politikon, jehož základní
seberealizací je rozhodování o své přítomnosti a budoucnostiChceme přispět k takovému rozhodování^ chceme přispět k renesanci politického života0 Budeme publikovat naše názory, o kterých si myslíme, že odpovídají
vaším, články určené k vyvoiání diskusí, statě, které budou ukazovat na jevy
s kterými nebudeme spokojeni, nebo s kterými nebudeme souhlasit- Budeme se věnovat zejména programu a struktuře studentského hnutí, vnitropolitické situaci
a krystalisaci představ o demokracii., ústavních svobodách a socialismu- Kromě
toho budeme inspirátory i pořadateli politických "učených hádání", besed, happeningů a podobných akcío
Je to trochu mnoho úkolů a imperativních prohlášení na trochu malou redakci0
Úkoly jsou ale splnitelné, jestliže nám řeknete svá mínění, jestliže časopis nezůstane bez odezvy, jestliže budete spoluvytvářet jeho profil0
dvo

O smyslu politické aktivity studentů.

V lednu 1968 se podařilo ukončit první etapu socializace, která se jeví
jako absolutní negace kapitalistické společnosti. Nyní je třeba začít s druhou etap
pou, ve které by se začalo s negací dialektickou*
Nechci se zde zabývat hlavně kritikou minulého období, ale jde mi o zhodnocení naší bezprostřední současnosti a hledání odpovědi na otázku, jak dál. Kterou
cestou se má dát naše společnost a jak můžeme my studenti ovlivnit budoucí vývoj
v Československu,.

Považuji za nutné zdůraznit, že jakákoliv politická aktivita studentů má
smysl pouze tehdy, je-li chápána jako přínos studentské společenské vrstvy celé
společnosti.
Tíhu provádění první etapy na cestě k socializmu

vzala na sebe komunistická

stranaa Posouzení o tom, jak se tohoto úkolu zhostila,přenechme historikům.

Nebu-

de snad nepřesné, nazveme-li ji avantgardou jedné epochy, která se protáhla, která
teď snad už pomalu končí. Dnes je nutné, aby se pro nové úkoly vytvořila avantgarda nova a Tento proces bude těžký, jako každé zrození. Spoluprací KS 5 se všemi tvořivými složkami se musí vytvořit noiíá elita! Jaké by mělo být toto jádro společnosti? Všechny tyto otázky se dají zahrnout do otázky jedné. Odpovídá současné politické uspořádání sociální struktuře společnosti? Nebudu se zde asi moci vyhnout,
p*ro některé čtenáře nudnému výletu do oblasti sociologie JSfoych nevynalézal vynalezené, použiji terminologie a některých prvků teoretického konceptu soc. společnosti, jak jej navrhl floc. Pavel Pachonin ve své přednášce na celostátním sociolo
gickém semináři v Brně.
Vědecké pojetí sociální struktury společnosti vychází z chápání sociálních
skupin, jako určitých objektivních subsystémů určitého společenského systému se
svými danými funkcemi a celou řadou nutných rysů dialektického pojetí funkcí.
Skupiny se ustavují jako útvary sjednocené určitou společenskou funkcí. Skládá
se z jednotlivců, kteří jsou základními společenskými jednotkami. Skutečným problémem, který však dosud v praxi není nikde uspokojivě řešen, je rozlišit a charakterisovat jednotlivé skupiny, porovnat je podle určité stupnice hodnot, tzn. zjistit
např. míru závažnosti politického přínosu jednotlivých skupin celé společnosti.
Sociologie řeší tento problém v rovině sociální struktury zavedením určitých kritérií (diferenciační kritéria). Existuje množství takových diferenciačních kritérií, jež lze různě řadit. Doc. Machonin navrhuje pro naše účely řadu podle

stupne kulturní zprostředkovatelnosti ve vztahu člověk - příroda. Vychází se od kritérií jednoduchých ke složitějším. Základními kritérii jsou teritoriální, biologická a etnická podmíněnost. Vyšší sférou je zejména sféra práce
a výroby, kde dochází k diferenciaci podle účasti v práci, podle furikce •ee
vztahu výrobce ~ spotřebitele
Dále je možno rozlišovat podle způsobu právní mimopracovní doby - např.
sociální činnost» Kritériem, které u nás pozbývá společenské závažnosti je rozlišení podle vlastnictví výrobních prostředků. Všechna tato diferencovaná kriteria se uplatňují vertikálně a horizontálně. Horizontálně se projevují v rozlišení nesouměřitelných činností a vertikálně právě v rozlišení určité stupnice
hodnot. Vertikální stup©ice se odráží např. v žebříčku společenské významnosti
a tvoří základ stratifikace společnosti. Typickým znakem naší současné společnosti je likvidace polární vyhraněnosti, ve vertikální diferenciaci, k níž došlo
hlavně zespolečenštěním vlastnictví výrobních prostředků. Došlo také ke zvýšení vertikální mobility. Posoudit možnosti a význam této mobility je velmi obtížné vzhledem k rozsáhlé nivelizaci0 Zde je třeba se zmínit o funkci společenských elit.
Elitu lze charakterizovat jako kulturně nejvyspělejší a současně nejaktivnější jádro. Nejsou to pouze lidé politicky činní, ale všichni lidé, kteří jsou
schopni nejen poznávat společnost, ale také prosazovat svůj názor. Historie
ukazuje, že nejdokonalejší státní systémy vznikly tam, kde byly zajištěny dvě
podmínkyi
1. kontinuita elit
2„ řešení rozporu mezi určitou uzavřeností elitního jádra a jeho schopnosti znovu se regenerovat neustálým přijímáním nových jedinců a skupin z vnějšku a vyvrhováním všeho neschopného z vnitřku.
Historie našeho národa je charakterizována neustálým porušováním kontinuity vývoje a často totálním ničením celého elitního jádra. Tvrdím, že ad
r. 1939 neměla nejlepší část národa plnou možnost podílet se na cejboäpolečenském
vývoji. Mělo to pro nás těžké následky např. v oblasti ekonomiky a řízení.
Vratme se ještě k vertikální diferenciaci v Československu. Je zřejmé, že možnost vertikální mobility souvisí úzce s kvalitou elity a tím také přispívá ke
kladnému rozvoji společnosti.
Jaký je vztah mezi sociální strukturou a politickým uspořádáním? Nebo jaký
by měl být? Politické uspořádání musí navazovat na vertikální diferenciaci tím

způsobem, že d árá různý podíl na moci podle schopnosti jednotlivců a skupin podílet
se na rozvoji společnosti.
Nejvhodnějším kriteriem pro vertikální rozvrst ení se momentálně jeví diferenciační kriterium podle charakteru práce. Charakterem prá.ce je míněna jednota
konkrétně historického fyziologicko-psychologicko-technického určení práce.
Nebo jinak řečeno složitost tvořivost a kvalifikovanost práce. Pomocí tohoto kriteria je také možné vymezit oblast elity v rovině sociální struktury. Rozlišení podle tříd.Ob má u nás již nyní význam hlavně proto, že došlo ke zrušení vlastnictví výrobních prostředků o Dosti legrační je, že aby toto dělení přestalo mít
politický význam musí ještě odejít z čelných míst lidé, kteří nejsou sto pochopit
nivelizovanou realitu. Je třeba si přiznat jeden značně nepopulární fakt. Z nedávných průzkumů československé populace vyplývá, že v r. 1963 tvořilo obyvatelstvo
zformované v podmínkách rozhodujícího vlivu KSČ. 52,3 % celkové populace. Tato část
našich obyvatel, která bude rok od roku větší® mola širokou možnost dosáhnout jakékoliv úrovně vzdělání. Kdo je to tedy ta dělnická třída, ke které se s takovou oblibou obracejí političtí řečníci? Jsou to většinou lidé, kteří neobstáli v soutěži
o vzdělání. Buď nestačili nebo nechtěli. Vím, že je i mnoho takových, kterým nebyla dána možnost studovat z kádrových důvodů, ale tyto lidi určitě nemají na mysli
naši čelní představitelé, když hovoří o "pokrokovém" dělnictvu. N e c hci hlásat žádnou
segregaci podle vzdělání, ale uvědomujme si složitost a neustálou variabilitu moderní společnosti, jež vyžaduje určitou úroveň myšlení.
Musíme nově vyřešit možnosti politického přínosu dělnictva a rolnictva. Současný stav skýtá příliš mnoho možností demagogii. Je mírně paradoxní, že nejlepší
synové dělníků a rolníků tvoří většiau

donedávna zavrhované inteligence.

O tom jak dnes odpovídá politické uspořádání sociální struktuře říká mnoho i
tento údaj. Ze 14 milionů občanů tohoto státu má podíl na moci pouze jeden milion.
Víme, že z milionu straníků se drtivá většina zúčastňuje mocenského rozhodování
pouze formálně.
Chápejme demokracii jako určitý politický systém, který zaručuje racionální
autoritu, t. j. autoritu, která je na. rizdil od autority iracionální uznávána pouze
na základě schopnosti k nejoptimálnější výkonné moci. Selže-li, nemá nic proti tomu, aby byla nahrazenaa
Tento stav zaručuje pouze soutěž o výkonnou moc mezi dvěma uchazeči, čemuž se
říká pltt«'itní uspořádání. Z toho vyplývá pro nás nutnost vytvořit takovou sílu
politickou, která by byla schopna konkurovat KSG o výkonnou moc 0

\

Opoziční charakter je jenom jeden z mnoha rysů této druhé strany. Hlavní náplni
činnosti bude vytvořit ve spolupráci s KSČ, avantgardu pro druhou etapu socializace,
která musí, aby měla úspě%|a, zaručit maximální možnou míru demokracie v tomto státě»
Demokracie není samoúčelná, ale jeto stav, který poskytuje

m

ožnost

;

maximálně

rozvíjet a uplatňovat své schopnosti« ^okud zůstaneme u systému jedné strany, nepodaří se nikdy využít celý potenciál této země»
Velmi si vážím Milana Weinera, ale jeho názor, že opoziční by mohl být pouze
rozhlas, televize a tisk považuji za naivní» Známe z dvacetileté zkušenosti, že
iracionální autorita se ohlíží jenom na zákony, které se jí hodí do krámu»
Vývoj k pluralitě bude asi dlouhodobý» ^odlemého názoru však již existují zárodky, které by mohly přiměřeně tento vývoj ovlivnit. Jsou to především svaz spisovatelů, novinářů a jiné, které již prokázaly schopnost politického působení».
Dále jsou to studenti, kteří si vš:k ještě musí vytvořit prostor pro politickou
aktivitu» Na vývoji k pluralitě se musí podílet i jiné společenské skupiny. Snad by
bylo nejlepší pomocí diferenciovaných oborů» Podaří-li se koordinovat úsilí všech
těchto proudů, bude to výrazným přispěním k zajištění demokratizace» Do té míry jak
poroste koordinovanost akce těchto skupin, bude-vznikat nutnost tvorby pozitivního
politického programu» Nejdříve pro jednotlivé skupiny a posléze pro vytvořenou druhou sílu, která může vykrystalovat např» formou druhé politické strany. ČSM lze
dnes přirovnat k právě nalezené mumii» Stačí se neopatrně dotknout a rozpadne se
v prach» Hrozí zde i ono prokletí pro ty, kteří ji vyruší z odvěké strnulosti. Je
znám případ, kdy tito odvážlivci do roka onemocněli tajemnou chorobou» Ale dosti
mys tikyo
ČSM přestal být Československým svazem mládeže s stal se novým ^lovem če-es-em,
které znamená nekonečná šedivá zasedání,v senilní řeči 40-letých mládežníků, kterým
se nikdo nesměje, protože už přešla chut se smát a zbyl už donedávna pouze dávivý
pocit bezmocné zuřivosti» Jak ven z ČSM?
Nabízejí se 3 možnosti:
1» Federalizace
2» Samostatná studentská organizace
2» Akademické samosprávy
Začněme federalizací. Kdo pozorně čte noviny, jistě ví, že kladný přístup ÚV ČSM
k federalizací ryplývá z jejich metody nejmenšího zla, kterou uplatňovali i proti
federalizaci v době po první celostátní studentské konference prosazováním tzv»
diferencovaného přístupu k jednotlivým složkám mládeže, rozuměno za zachování do-

savadní struktury organizace. Že jsou dnes funkcionáři ÚV pro federalizaci za kterou
vyloučili Jirku Mullera z ČSM? Na tom není nic divného.
V roce 1918 Rakousko, které bylo na pokraji katastrofy, rovněž zamýšlelo pos&

kytnout svým nsrodum federlizaci a utvořit spolkový stát. Císař Karel chystal dokonce v tomto smyslu osvícený manifest. TG1Í a jeho spolupracovníci však nesedli na
lep, této lži federaci a reagovali tím způsobem, že vydali Deklaraci nezávislosti.
Historie je vskutku bohatá na ponaučení.
2'. Samostatná organizace studentů - jaké by měla mít poslání. Pokusím se to
vysvětlit u 3. možnosti, kterou studentské akademické samosprávy jsou. Zde se
nabízí nejlepší možnost prvního kroku směrem z ČSM,
SOA8S.0 by se měly ustavit nejdříve na jednotlivých fakultách. Jejich členem
by byl každý student denního studia, "ejvyšším orgánem by byl asi lO-členný výkonný výbor, který by byl kontrolován asi 40-členným parlamentem, ve kterém by byli
zástupci všech ročníků podle určitého klíče: (např. 1 poslanec na 20 studentů).
Na tomto stupni není ještě třeba rušit organizace ČStó na vysokých školách, filenove ČSM by měli možnost prosazovat linii ČSM ve výkonném výboru, pokud by do něho
byli voleni.
Výkonný výbor akademické samosprávy by však byl jediným představitelem všech
studentů, činnost S»AJ39 by se měla vyvíjet dvěma směry.
1. K jednotné studentské organizaci
2. Přispívat ke tvorbě druhé politické síly v ČSSR„
Samostatná studentská organizace by měla mít především odborové zaměření. Její politické působení by bylo omezeno do doby, kdy se ustaví druhá politická strana. Pak by
političnost studentské organizace měla smysl pouze za toho předpokladu, že politicky
aktivní studenti by nemohli politicky pracovat v jedné ze dvou stran.
Snad jsem toho probral trochu mnoho najednou, ale to už je taková moje vlastnost - plést všechno dohromady. Vyplynulo to i z obavy, že by toto číslo SPIRITUSU
mohlo být číslem posledním.
Jednotlivé body chci důkladněji rozebrat v příštích číslech. Osud tohoto časopisu bude jedním z kriterií, která prověří není-li náhodu v Pardubicích je§tě listopad 1967,.
Petr Jandík
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V prosinci visela ne. koleji nástěnka o strahovských událostech» Zmizela» Proč.
byla vyvěšena a proč byla sundána, na to jsme se zeptali Ing. E» Jaroše a J„ Brolíka..
S p i r i t u s s Proč jsi vyvěsil nástěn- S p i r i t u s s Je známo, že jsi sundal nástěnku» Proč?Byl to něčí příkaz?
ku a co tě k tomu vedlo?
J a r o š : Když Láďa Dvořák vyvěsil svůj
výtah z Bulletinu VOV, nebyl jsem jeho
obsahem nijak překvapen, neboi jsem byl
již o celé záležitosti informován (bratr
bydlí nastrahovských kolejích)« Považoval
jsem za samozřejmé, že se studenti vzájemně informují, jak se s nimi zachází» Láďův čin mi byl zejména sympatický tím3 že
uváděl aspoň pro studenty na pravou míru
skotačení denního tisku, který si jako obvykle v té době vzal z faktu to, co se mu
hodilo (tenkrát toho moc nebylo) a toto
pak opindal k obrazu svému.
Jinak se mě celá záležitost netýkala.
Teprve způsob, jakým byl Láďa donucen výtah z bulletinu strhnout jsem považoval za
agresivní a nemorální. Cítil jsem, stejně
jako Láďa i ostatní, že pohrůžka je míněna vážně a chápal jsem^Ládovy obavy i ochotu ustoupit. Zároveň jsem si ale uvědomil, že ustupovat zvůli a násilí je stejně nemorální jako je pácht. Další mé jednání bylo již tímto momentem určeno jednoznačně, nemohl jsem to znovu nepovesit»
Byla to otázka svědomí.

d P

B r o 1 í k : Žádný výslovný příkaz
jsem nedostal. To co říkám je pouze můj
osobní názor. Tedy chronoligicky:
Den po vyvěšení byla svolána výborová
schůze školní organizace KSČ. Byl jsem
jako člen výboru přítomen, byla projednávána situace a šlo o věrohodnost a
objektivitu informací Bulletinu VOV»
S p s By], jsi seznámen s původem Bulletinu? Věděl, nebo nevěděl jsi, že je to
tiskovina VOV?
Bs Ano. Ze stranických materiálč vyplývalo, že informace podávané v bulletinu
jsouvsubjektivně zabarveny a zkresleny,
nebot nehovoří a nevyjadřují objektivní
obraz o podrobnostech zásahu VB. Byl
jsem přesvědčen, že v těch materiálech
(stranických) je pravda v souhlasu se
stanoviskem výboru jsem nástěnku sundal.
S p : Vylučuješ jakýkoliv jiný popud než
svou iniciativu?
B: Když něco dělám, dělám to na základě
určitých informací a v přesvědčení, že
je to pravda.

c

S p i r i t u s
důsledky?

: Jaké to mělo pro tebe

J a r o š : Několik dní po vyvěšení si
mně pozval na pohovor prof. Herynko Během
asi hodinové diskuse jsme si vzájemně objasnili svá stanoviska. Přibližně v téže
době mi řekl můj školitel prof. Tockstein
že to vypadá špatně, že mu bylo řečeno,
že budu asi vyhozen, abych si proto hledal místo.
Začátkem ledna si mě zavolal kvestor JUDr Jezerský a navrhl mi, abych
podepsal toto: Dohoda o rozvázání pracovního poměru v souvislosti s ukončením řádné vědecké aspirantury Ing. F. Jaroše a s přihlédnutím k § 5 zákoníku
práce č. 65/1965 Sb.
Dohodli se:
Vysoká škola chemickotechnologická
v Pardubicích a s. Ing. Frant. Jaroš
rozváží pracovní poměr podle § 43 odst.
1 zákona č. 65/1965 Sb.
Pracovní poměr podle této dohody
končí dnem ukončení řádné aspirantury
podle rozhodnutí rektora VSČHT prof. Ing.
Dr J. Klikorky.
Protože mi nebylo z této formulace
jasné, o jaké ukončení jde, odmítl
jsem podepsat a navrhl jsem, aby bylo
výslovně uvedeno, že ukončením se rozumí
obhajoba disertační prácej To zase odmítl podepsat JUDr Jezerský. Několik dní
nato jsem se v soukromém rozhovoru s jedním Členem vědecké rady dozvěděl, že vě*decká rada odhlasovala zrušení mé aspirantury na základě "nedodržení podmínek".
13. ledna jsem s celou záležitostí
se-známil pražské vysokoškoláky na jejich
aktivu v Karolinu. Přislíbili mi pomoc,
ale byl jsem dosti skeptický.
Koncem ledna se u mne zastavil jakýsi hoch, který se představil jako posluchač pražské VŠCHT. Řekl, že o mé záležitosti informovali rektora své školy a
ten, že mi vzkazuje, (domnívám-li se, že
by mi mohl nějak pomoci), abych za ním
přijel. Vzhledem k tomu, že v oné době
mi již zase bylo v různých soukromých
rozhovorech naznačováno, že celá akce
proti mně byla zastavena, rozhodl jsem
se vyčkat.
_•
Před nemnoha dny jsem obdržel dekret o zvýšení stipendia. Takže se mi
vlastně nic nestalo.

S p s.Před nástěnkou jsi ale říkal, že
jednáš podle příkazu rektora.
Bí Říkal jsem to. Mně osobně s. rektor
nic nenařizoval, ale to bylo v souhlasu
s předchozím příkazem rektora Dvořákovi.
Jako straník nemám důvod stranickým materiálům nedůvěřovat.
S: p : Jaký je tvůj názor na Strahov?
B; Příčina a skutkový stav je znám; to*
že vyrukovali ven si netroufám posoudit,
jestli to bylo nejlepší řešení. Byli v
právu c
S p s Co si myslíš o zásahu VB?
B: Že byl nutný a že nebyl dobře zvládnutý. Kromě toho, že chyběly technické
prostředky, došlo též k překročení vlastní pravomoci ze strany VB, s čímž se nedá souhlasit.
S p i Jak se to srovnává s tvým svedomím
studenta dnes? Nejednal bys dnes jinak?
Bs Podle mého názorní nejde podporovat
jakoukoliv aktivitu studentů jen proto,
že jsem student» Jestliže jsem věřil v
pravdivost stranických Materiálů, bylo
by otázkou svědomí, kdybych vystoupil
proti tomu, o čem si myslím, že je pravda. Snad podruhé k takové situaci nedojde a kdyby, tak bych zase vystupoval na
straně, o které bych si myslel, že má
pravdu.
S p : Považuješ své jednání ještě dnes
za správné?
B: V tom, co se týkalo mé vlastní osoby
ano.
S p : To znamená, že to, že jsi sundal
nástěnku, nepovažuješ dnes za chybu.
Bj Z a svou osobní ne, což plyne z odpovědi na předchozí otázku.
S p : Jaké to mělo pro tebe vnější důsledky?
B: Pochopitelně, že mělo. Vznik určité
antipatie; vůči mně u části kolegů. Ale
to na mých názorech nic nemění.

U t i š e n í »
Měsíc byl za mraky ale světlo jeho přece jen prodíralo se šedinou vrstvou,
nanesenou na obloze. A mraky se hnaly, jakoby zkamenělé a měsíc stále ukryt vysílal zsinalost své tváře přes zvlněný šedý pohyb plný sněhu. Stíny starých zdí
posedávaly na lavičkách pod lucernami, jejic! ž plamen se ve větru probíhajícím po
v *
pustých cestách kymácel jak lod To ze strany na stranu»
Jeho první šlápoty po schodech, tu uprostřed ticl£ a tmy, posunuly ručičky
věžních hodin» Velká ručička se zastavila na číslici malované jedním tahem od spodu, malá přeběhla menší kousek cesty a uvízla na jediném prstu, čnícím do mrazivého vzduchu» Ozval se dutý úder, ze střechy otlučeného domu spadla taška, a z věže
vylétly poplašené kavky»
Nahnul se přes zábradlí a pohlédl dolů» Kdoví, co by zahlédl, co by uviděl
ve dne, kdy je aspoň; trochu světla» Tady se však nyní rozprostírala černá plocha,
čerň na obloze, čern na zemi, co ještě očekávat?
Vstoupil na lavičku, ve světle plamene luceray ještě více zešedl, zneurčitěl„ Z kapsy vytáhl silný provaz a pokoušel se přivázat jej na krk lucerny.
Pod lampou, která zvolna dohasínala, seděl v rozrůstající se tmě ošklivý
trpaslík» Očividně si lámal hlavu s nějakým velice důležitým problrmem. Nebylo mi
jasné, o čem tik zoufale přemýšlí. Bal bych ne^ímco za to, abych se to dozvěděl.
Ale trpaslík se stále víc a víc ztrácel a rozplýval, až nakonec zmizel zcela..
Nav zhasnuté
lucerně visela dřevěná loutka a vítr jí houpal sem a tam, jako když
/
lod To klouže po moři, které si pouze pohrává s jejím tělem. Měsíc se konečně prodral do hlubiny a zmizel, SNĚŽÍL0o
Petr Mareš
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Podáváme čtenářům podstatný výtah z diskuse na veřejné schůzi ROH z 27.3«.
1968= Znění příspěvků většinou nebude doslovné, snažili jsme se zachytit podstatu.
Jména uvádíme kvůli stručnosti bez titulu.
S á g n e r : zahájil schůzi
R e k t o r : řeknu, co jsem dělal od října. Snažil jsem se postupovat tak,
abych prospěl a neublížil studentům. Bylo těžké tehdy řídit školu, nebyly objektivní informace. Přečetl jsem dopis ministra Hájka, dálnopis ÚV KSČ. Dvořák vyvěsil bulletin s resolucí FF UK S Viděl jsem ji poprvé«, potřeboval jsem poradit Vyčítal - tajemník OV KSČ, volal KV a ÚV 0 Havlín, z oddělení školství ÚV KSČ, podal informace v souladu s dálnopisem, dal direktivu zabránit rozšiřování resoluce, uložil mi vyloučit ihned Dvořáka ze školy. Požádal jsem Dvořáka, aby sundal
materiály, řekl jsem mu, že je zodpovědný za nepříznivý další vývoj. Dal jsem za
něj ruku do ohně vícekrát, v době, kdy pracoval v Chemikovi, už tehdy bylo naléháno na mne, abych ho vyloučil. Dvořák mi řekl, že nejsem informován; domníval
jsem se, že jsem byl, vždyt materiály, které hodnotily Strahovské události a s
kterými mě na OV seznámil Horyna, tajemník ideol. komise OV, dělaly dojem objektivity. Některé momenty, např. hrubé napadání některých akademických funkcionářů
stranických FF UK a UV KSČ a některých intelektuálů, mě přiměly k reservovanému
postoji. Již tehdy jsem stál za Dvořákem, zdůrazňoval jeho talent, nechtěl jsem
jej vyloučit. Byl jsem pozván na OV, kde mě Vyčítal, Horyna a 2 lidé z bezpečnosti seznámili se spisem o nepřístojném chování některých studentů, ve kterém
se požadovalo vyloučení Dvořáka a Jandíka. Dále na mně bylo požadováno, aby aktiv
školy odsoudil jejich jednání a odeslal resoluci na podporu A„ Novotného.Postavil
jsem se proti, poté mi bylo řečeno, že jde jen o doporučení.Říha, tajemník KV; měl
výhrady, že se tato záležitost projednává na okrese, proto jsem za ním zajel.Řekl,
že jsem liknavý, že by se se studenty nikdo před válkou v podobných případech tak
nemazlil. Horyna chtěl, abych měl určitou podporu OV, aby situaci projednalo plénum OV KSČ 0 Nakonec došlo k projednání v ideologické komisi. Odsoudil jsem Strahov,
chtěl jsem studenty uchránit před složitou situací. Dvořákovi jsem řekl, že za ním
stojím.
Jaroš byl též angažován. Požádal jsem Herynka o návrh na řešení, ten předložil návrh, který neodpovídal předpisům pro ukončení aspirantury, požádal jsem
Tocksteina o vyjádření. Jeho písemné vyjádření mám k disposici. Návrh projednán
ve vědecké radě bez připomínek. Konsultoval jsem s presidiem ČSAV a MS,rozhodnutí o zrušení aspirantury jsem nepodepsal, ale naopak zvýšení platu. Snad jsem měl
s Jarošem osobně jednat.
K Matuškovi: Před arikulášskou zábavou jsem byl pozván na OV, kde byl člověk od VB, diskutováno, zda máme v pořádku koleje a mensu, aby event.. nepořádek
nezpůsobil vznik neklidu. Vycítil jsem, že budou silná bezpečnostní opatření u
kolejí. Večer v sobotu mne Tockstein požádal o soukromý rozhovor a řekl, ře
Matušek něco provedl. Byli jsme neštastni. Vůči Tocksteinovi tlak, KSČ - jací
učitelé, tací studenti. Řekl jsem, že za KFCH a za ním osobně stojím, že je budu
bránit. Matuška jsem pozval k sobě, vytknul mu jeho chování. Chtěl jsem to řešit
jako chybu pedagogickou, neprojednávat politicky. Navrhl jsem mu, aby uvážil, zdali může zůstat na škole, měl několik dní čas na rozmyšlenou. Matušek řekl, že dá
výpověď, že však z něj nikdo neudělá nepřítele státu. Tockstein chtěl řešení co
nejvíce oddálit, pošlé
dohodli na odchodu k 1.4.1968. Matuškovi jsem nabídl
pomoc při hledání místa, v ČSAV, ten mou ochotu odmítl. Dr. Bažantovi z ČSAV jsem
Matuška doporučil jako pracovitého a schopného člověka.
Případ Vachta: Na škole dochází k systemizaci, ke zkvalitnění učitelského
sboru. Jednal jsem s Jurečkem o KAiCh. Bylo vhodné převést 1 pracovníka z vědy
do pedagogiky. Řekl jsem jen Jurečkovi, což byla má chyba, že ve spise bezpečnosti jsou poznámky o Vachtovi v souvislosti s besedou na koleji. Dále jsem řekl,
že Vachta může zůstat jakkoliv dlouho, ale že na servisu je mzdový strop. Jureček
žádal, aby Vachta mohl mohl mluvit s vedením školy, já byl pryč, požádal jsem
Jezerského, aby mne zastoipll.

M a t u š e k :
Uvedl příčiny, které vedly k jeho vystoupení na mikulášské zábavě. Bále stručně seznámil účastníky shromáždění se svým prohlášením na
mijuilé schůzi ROH /viz článek Pardubičtí alibisté - str„5/. Pokračoval úvahou
0 postoji naší vysoké školy ke Strahovským událostem» Rektor svolal 2 aktivy učitelů, kde podal informace o Strahově, z nichž druhá byla o něco méně mlhavá než
první, ale obě byly neobjektivní»:" vVúdobí mezi těmito dvěma aktivy - kdy, jak
vím z osobního pocitu i z mnoha rozhovorů, které jsem vedl se svými kolegy na
škole, se množí nás dusili studem, že ani neprotestujeme - došlo na koleji z iniciativy L. Dvořáka k velmi rozumně i morálně motivované akci - vyvěšení bulletinu
VOV ČSM. Jak reagovalo na tento čin vedení naší školy? Rektor přikázal Dvořákovi
informaci strhnout, což se stalo» Našlo se ale několik dalších lidí, v nichž se
vzepřelo svědomí a pokračovali v činnosti Dvořáka» Další reakce rektora: druhý
učitelský aktiv, kde v atmosféře hlubokého strachu, který zasel mezi učitele také
tím, že problém postavil naprostý falešně politicky /podle něhož šlo o zneužití
inteligence v Čechách a zneužití hnutí na Slovensku, které nazval nacionalismem,
nějakými temnými silami/ nám oznámil, že proti Dvořákovi a Ing» Jarošovi budou
zavedena tvrdá opatření »»» U případu Jaroše bych rád poukázal na jednu ilustrující podrobnost: když rektor hovořil o tvrdých opatřeních, která budou vůči
Ing» Jarošovi podniknuta, tak si ani nemohl vzpomenout na jeho jméno /spletl si
jej s Řehákem/» Chtěl tedy zrušit aspiranturu a tím celou životní kariéru člověku, kterého neznal ani jménem, natož aby věděl, jaký je to vůbec člověk a co
v něm je »»» Položil jsem si po tom aktivu otázku, zač vlastně mají být trestáni tito lidé?».» A s hrůzou jsem si uvědomil, že se pravděpodobně znovu dostáváme do situace, kdy lidé, kteří projeví osobní & nekonformní názor, budou zdánlivě legálně a ve smyslu litery "zákona" odsuzováni, zavírání a snad i popravovánio.o v tomto duševním rozpoložení jsem šel mezi studenty na mikulášskou zábavu» Tam jsem viděl, že je mezi nimi jedna skupina lidí, kteří chtějí uskutečnit
rozumnou akci /šlo o besedu s postiženými pražskými studenty a zástupci různých
oficiálních orgánů/ a druhá skupina, která se snaží tuto akci torpedovat a znemožnit, zřejmě proto, že nebyl dán žádný oficiální souhlas k ničemu takovému
a pak tam byla třetí skupina lidí, kterým bylo všechno lhostejné ».» Vystoupil
jsem proto s projevem,, v němž jsem v zásadě studentům řekl, aby se na jedné
gtraně nenechali strhnout k ukvapeným akcím, ale na druhé straně, aby si uvědomili o jak vážnou věc jde a nedopustili, aby jejich snaha o získání poctivých
informací byla kýmkoliv znemožnována» Neštěstím celé věci bylo, že v době, když
jsem Tjetoupil, byla již většina lidí v podnapilém stavu, mne nevyjímaje. V tomto
smyslu jsem se jistě dopustil prohřešku proti etice postavení vysokoškolského
učitele» Výsledkem byl po několika dnech rozhovor s rektores?,kde mi bylo oznámeno, že mám požádat o rozvázání pracovního poměru ke dni 1»1»1968, jinak bude
proti mně zahájeno nějaké, blíže celkem nedefinované, řízení» Dostal jsem na
rozmyšlenou dva dny a ke dni rozvázání prac» poměru k dispozici celkem asi 14
dní z čehož asi týden připadal na vánoční svátky, To lze dost těžko klasifikovat
jinak, než jako nůž na krku, protože za jeden týden najít nějaké zaměstnání,
1 kdyby se jednalo o čistění kanálu, je prakticky nemožné»" Matušekudále vysvětlil některé své názory na studentské zábavě» Je lepší vyhrát malou bitvu, než
prohrát velkou» Malá bitva - udržet Dvořáka a Jaroše na škole; velká bitva to, co teď hýbe celým státem.... "Řekl jsem s» Brolíkovi, který během diskuse,
která se pô'.jnám vystoupení mezi studenty rozvinula, se snažil progresivní snahy studentů paralyzovat, že s lidmi jako je on se nebudu bavit, a když, tak přes
mříže kriminálu, kdy já budu uvnitř a on vně» Řekl jsem to sice v rozčilení,
ale tragikomické na věci je to, že jsem to myslel tak, jak jsem to řekl. Nedělal jsem si tenkrát iluse a věděl jsem, že když se podaří zvrátit ten progresivní proud událostí, že zase přijde doba represí, že zase budou zavíráni poetiví a čestní lidé a já bych nechtěl žít v takovém státě na svobodě» Za to bych se
styděl» Rád bych ještě dnes na tomto místě odmítl obvinění, že jsem na studentské zábávě podepisoval studentům indexy» Proti tomu jsem se ostře ohradil již
při prvém rozhovoru s rektorem a ten sám toto obvinění odvolal při našem druhém rozhovoru»

Na závěr reagoval Matušek na vystoupení prof. Herynka na minulé plenární
schůzi. Profo Heryrik ve svém více méněsebekritickém vystoupení zdůraznil význam
disciplíny jako důležité a nezbytné společenské kategorie:
"Podle mého názoru musí jít o disciplinu opírající se o autoritu a to ne
o autoritu vnější, nadekretovanou, ale o autoritu vnitřní, autoritu myšlenek a
charakterů, tedy nikoliv osob, ale o autoritu osobností. V tom, dle mého názoru
je i podstata tak významné otázky, jakou je otázka vedoucí úlohy komunistické
strany v tomto státě. A jestliže po nás požadují disciplinu autority neopírající
se o pravdu a my si tu uvědomíme, máme dle mého názoru povinnost se proti této
autoritě vzepřít, i když tento čin je spojen, a on je vždy spojen, s rizikem naší
faktické porážky. Z tohoto hlediska leží těžiště celé věci, nikoliv v rovine politické, ale mravní.
Navrhuji plénu: 1) školu vef e jně seznámit se spisem bezpečnosti
2) disciplinární komise znovu projednat případ Dvořáka a
vědecká rada případ Jaroše."
S m a h a s s. Vyčítal se včera na veřejné schůzi v Grandu distancoval od toho, že by OV KS& vykonávalo nátlak na VSCHE„
T o c k s t e i n s Pokud jde o podstatu věci, šlo o toto: posluchač katedry
fyzikální chemie Dvořák vyvěsil materiály o strahovských událostech na koleji a
když mu tato činnost byla zakázána, ujal se jí náš aspirant Jaroš. Po té následovaly dvě schůze učitelů školy a vývoj události byl dovršen vystoupením Matuška
na mikulášské aábavě\.
Dne 9. 12. navštívil mne v odpoledních hodinách jeden posluchač, který hrál
v orchestru na mikulášské zábavě a sdělil mi, že: na mikulášské zábavě vystoupil
Matušek s projevem o strahovských událostech ... Byl jsem si vědom toho,, že vystoupení Matuška se bude projednávat na řadě orgánů a že je mou povinností zastat se
jednoho ze svých nejbližších a nejlepších spolupracovníků. Neviděl jsem jiné cesty,,
jak toto uskutečnit, než požádat rektora, aby svým vlivem pomohl celou záležitost
urovnat ... Na mou žádost, aby použil svého vlivu ve prospěch Matuška mi prohlásil,
že uvidí, co se dá dělat, podle materiálů, které dostane, že mi nemůže nic slíbit,,
protože je doba velmi napjatá a že je na něho činěn velký nátlak. S tím jsem: odeO O O O

Ve čtvrtek 14-. prosince 1967 navštívil mne Matušek a sdělil mi, že byl předvolán k rektorovi, kde mu bylo oznámeno, že nepodá-li žádost o rozvázání pracovního
poměru ke dni 1.1. 1968, že bude proti němu zavedeno řízení. Na rozmyšlenou mu byly
dány dva dny. Celou záležitost jsme s Matuškem probírali, já jsem navštívil okamžitě Ságnera jako předsedu ZVxROR, prohlíželi jsme zákoník práce a hledali možnost,
jak této situaci čelit. Zároveň jsem řekl Matuškovi, že zajdu za rektorem a budu.
se snažit tuto krátkou lhůtu co nejvíce prodloužit. Domluvili jsme se na tom, že
přijatelná lhůta by byla do konce letního semestru, tj.. k 1. červnu 1968. Dohodli
jsme se proto, že za účelem dosažení uvedené lhůty by bylo možné Matuška z pedagogické činnosti uvolnit; odešel jsem pak k rektorovi, kde jsem s nim o celé záležitosti jednal. Navrhovanou půlroční lhůtu prohlásil rektor z hlediska vyšších
orgánů za naprosto nepřijatelnou, i za podmínky, že Matušek nebude ve styku s posluchači a nakonec přistoupil na tříměsíční lhůtu. tj. k dubnu 1968.
Zároveň mi při této příležitosti rektor sdělil, že v odpovědných orgánech
skutečnost, že jde o vystoupení tří pracovníků z katedry fyzikální chemie není považováno za náhodnou, nýbrž že je ražen, názor, že jde o vytvoření skupiny, v jejimž pozadí stojím já jako inšpirátor. Prohlásil dále, že on sice proti tomuto
stanovisku bojuje, avšak s velkými obtížemi, nebot je velmi silně již zakořeněno
v příslušných kruzích. Dostával jsem se tak do paradoxní situace,, v níž jsem se
obžalovaným stával sám. Každý z účastníků katedry fyzikální chemie, jichž se ony
věci dotýkaly, jednal naprosto spontánně jen pod vlivem vlastního svědomí. Při
jednání s Matuškem projevil tento s daným řešením souhlas a říkal, že kdyby neměl
rodinu, nikdy by na toto nepřistoupila
K případu Jaroše, aspiranta katedry fyzikální chemie bych chtěl uvést toto:
po jeho vystoupení na koleji, kdy se ujal činnosti po Dvořákovi, nám bylo jasno,
že proti němu budou podniknuty represálie, Krátce po událostech na koleji spojených
s vyvěšováním materiálů, byl Jaroš povolán k prorektoru pro vědu a výzkum Herynkovi.-

O průběhu mě Jaroš informoval v tom smyslu, že debata byla naprosto nekonkrétní,.,
pohybující se v otázkách ideologických. Debata byla velmi rušná a skončila asi
za hodinu. Její výsledek byl nijaký.
Kolem 15» prosince 67 mě navštívil prorektor Herynk a informoval mne o tom,
že byl rektorem pověřen prošetřit záležitost Jaroše, že si jej pozval k ústnímu
pohovoru, v němž se přesvědčil o tom, že Jaroš zastává anarchistické názory a že.
tedy neposkytuje záruky, že jeho další aspirantura by se vyvíjela v duchu socialistických názorůo Z toho důvodu, že navrhuje rektorovi bud přerušení aspirantury
na dva roky anebo zrušení aspirantury» Upozornil jsem, že tu existuje ještě další možnost, a sice ukončení aspirantury podle § 36. 199/1964 Sb. a že vzhledem
k prakticky hotové teorii kandidátské práce by bylo možno provést pouze několik
ověřovacích polusů a práce by byla schpna podání» 0 možnosti ukončit aspiranturu podáním kand. práce ve zkrácené době jsem se dohovořoval s Jarošem, jako
o jedné z přijatelných variant řešení jeho případu»
V sobotu 16» prosince 1967 zavolal mne rektor s tím, že chce se mnou projednat případ aspiranta Jaroše» Upozornil, že přijatelné řešení je zrušení aspirantury a znovu mne upozornil na skutečnost, že musí velmi tvrdě bojovat proti
názorům vedoucích orgánů o tom, že na. katedře fyzikální chemie nevznikly popisované události náhodně a že je vel mi silně zakořeněno mínění, že jejich duchovním původcem jsem já» Abych velmi dobře se rozmyslel, jakým způsobem se písemně vyjádřim k případu aspiranta Jaroše, že rektor je již na pokraji svých sil
a nemá prakticky možnost čelit stále rostoucímu tlaku na něj» Tato informace se
do jisté míry shodovala s informací, kterou mi podal Ságner, kterému při nějakých
jednáních bylo Lébrem řečeno, že na mém postoji k aspirantuře Jaroše se ukáže
teprve mé skutečné mínění a názory» Bylo mi naprosto jasné, co je cílem těchto
manévrů» Zformuloval jsem si proto koncept prohlášení takovým zpi sobem, aby z něho v žádném případě nevyplývalo zrušení aspirantury, nýbrž byla dána možnost
prosazovat ukončení aspirantury podle § 36» Zároveň jsem písemně uvedl, že i
za těchto okolností je nutné, aby napřed Jaroš alespoň podstatnou část úkolu
ukončil»
Od 18» prosince 1967 se v celé záležitosti Jaroše nic nedělo, až v pátek
5» ledna 1968 mne vyzval kvestor, že by potřeboval mluvit s Jarošem»: Kvestor mi
sdělil, že mu projednání této záležitosti uložil rektor a že věc spěchá proto,
aby rektor mohl vykázal před příslušnými orgány, jak věc s Jarošem postupuje.
Jaroše jsem informoval o tomto rozhovoru a upozornil jej, aby podepsal pouze
takové rozvázání prac. poměru, kde bude uvedeno, že jeho důvodem je ukončení
aspirantury podle § 3.6»
0 jednání se kvestorem mne informoval Jaroš a to tak, že při jeho příchodu
bylo připraveno již předem napsané prohlášení, kde rozvázání pracovního poměru
je motivováno zrušením aspirantury. J aroš s tím nesouhlasil, byl napsán nový
protokol, kde bylo uvedeno jako důvod ukončení aspirantury. Ani tento doklad
Jaroš nepodepsal, nýbrž přinesl mi jej k prohlédnutí a protože u slova ukončení
aspirantury nebyl citován paragraf, ačkoliv u jiných částí tohoto dokumentu ano,
upozornil jsem Jaroše, že tento dokument je závadný a že musí trvat na tom, aby
byl formulován podle paragrafu příslušné vyhlášky týkající se ukončení aspirantury. Jaroš odešel znovu ke kvestorovi a když předložil svůj požadavek, kvestor jej
odmítl, že toto nepodepíše» Po této události dohodli jsme se s Jarošem, že necháme celé věci volný průběh. Bylo totiž jasné, že at zrušení, či ukončení aspirantury je vázáno na zrušení praco- ního poměru, takže byl chráněn zákoníkem práce..
Mezitím začínaly se již společenské poměry u nás poněkud měnit, takže bylo
jasné, že záležitos Jaroše je dána ada acta» Bylo jasné, že v tomto stadiu politického vývoje u nás nemůže být již jeho případ řešen těmi metodami, kterých bylo
používáno nazačátku prosince 1967»
L é b r : ZV KSČ prohlásil, že nesouhlasí s vyloučením D- ořáka a domníval
se, že mu to v jeho situaci trochu pomohlo.
T o c k s t e i n :
nával nátlak.
S á g n e r
zhora

-

žádéim s. rektora, aby uvedl konkrétně, kdo na něj vyko-

L é b r s Rektor má pravdu v tom, že na něj byl činěn nátlak

R e k t o r
(k Matuškovi) řekl jsem vám tehdy: když nepodáte výpoveď vy,;
podám ji jáo Co se týče tebe s. Tocksteine, nedělal jsem na tebe žádný nátlak,
chtěl jsem aby sis sám udělal úsudek
T o c k ste i n : Matušek neudělal správně, že se opil a on to ví, ale
po tom co se stalo jsem ho musel bránit.
R e k t o r : Chtěl-li jsem pomoci studentum, nemohl jsem dělat vše, proto
jsem trval na odchodu Matuška.
S á g n e r : Kdo konkrétně dělal na vás nátlak?
R e k t o r : Tvrdý kurs zastával tajemník Říha. Také s. Horyna do poloviny
prosince a snad Krajská bezpečnosti
J u r e Č e k : katedry - nutnost systemizace fCAlCh řešila částečně takto:
1 odb. asistent do servisu, Vachta jako nejmladší pryč. Informoval jsem rektora,
ten řekl, že Vachta se nějak zapletl kolem stud o událostí v Pardubicích, doporučil Vachtovi k uvážení jeho případný odchod. Řekl jsem Vachtovi, že jsme s ním
spokojeni a nechceme jej nutit, aby odešel, ^achta popřel jakoukoliv účast a
žádal o rozmluvu s vedením školy. Byl přijat kvestorem, který mu oznámil mzdový
strop na servisu, jinak že není proti němu žádných námitek. Necítím ani, řekl
Ságner, že navržené řešení je nesprávné; z toho vyplynulo, že první jednání bylo
bezpředmětné. Celé jednání proběhlo před změnou politické situace u nás.
S l a v í č e k s Když jsem se o té *ěci dověděl, měl jsem pocit, že by bylo
nejlepší sbalit svých 5 švestek a nejbližším otvorem vyletět, ^aroš je mi znám,,
jeho etické názory i odborné. Aspiranta s takovou úrovní v matematice jsem dosud
na škole neviděla ^rušit aspiranturu bylo možno na základě nesplnění základních
povinností, nebo z morálně politických důvodů. Referent referoval, vědecká rada
odhlasovala zrušení, ne kvůli vědeckým, ale kvůli politickým důvodům. Dozvěděv se
o -řóm, navštívil jsem různá kompetentní místa v Praze, aby mu bylo pomoženo;
myslím si, ale že mu pomoženo nebylo, orální rezidium - kdyby se nestalo to, co
se stalo, věc by nabyla právní platnosti. Hodnotím-li lidi, musím si klást otázkuzda někdy musel dělat^to, co nechtěl, nebo jestli chtěl dělat to, co nemusel.
Pokud jde o Matuška„ ěl jsem mu za zlé to, že se opil, ale nelze přece sdružovat
formální bránku s obsahovou. r okud jde o Strahov, že nebyly informace, já jsem informace měl proto, že jsem za nimi šel. aproti tomu Kašpar ani o vyvěšeném plakátu
nevěděl nic jiného, než že tam stálo "tento stát" místo "náš stát". Co dělat dál.
Jde o to, aby každý řešil situaci, která přísluší jemu a ne tu, která je o patro
výše. Mají být volby na úrovni prorektorů. Nechci, aby byl v návrhová komisi Kašpar. Ne všichni dělali věci špatně, ale dlouhé setrvání ve funkcích nesvědčí nikomu. Umění včas odejít není anachronická ani na naší škole. J e nutno vážit si těch,
kteří abdikují »..
V a c h t a s To, že rektor zahrál celou záležitost do autu, nemůže vůbec nic
na skutečnostech, které jsem popsal ZV ROH a ZO KSČ, za kterých vyplývá, že byl
na mne vykonáván nátlak, abych odešel ze školy. Vznáším dotaz, kdo mu tyto informace, které později s. Jurečkovi sdělil, dal a zda jde potvrdit účast okresního
prokurátora při vyšetřování mé činnosti.
R e k t o r : Já souhlasím s Jureékem, nic navíc nevím.
t

J e n í k : Pc besedě o Strahovu jsme sedóli v pracovní rektora, který se vrátil z Prahy. Seděli jsme u stolečku, kde mol prokurátor položeny své materiály vyjádření Gener. prokuratury ke Strahovu, které znáte a spis asi 20 - 30 strá.nkový,
kde byla strojem psána některá jména, která byla červeně podtržena. Byl to připiš
Krajské správy VB adresovaný dr„ Půhonnému se žcdosťí o zahí'jení trestního řízení
proti Jandíkovi, Dvořákovi a Vachtovi". Více o tom nemohu říci, nahlédl jsem jen
krátce. Prokurátor se tázal, co má s tím dělat, že sám nemá chut nic podnikat.
U h 1 í f : Jakým právem SNB a STB zasahuje do našeho života? Pozvete představitele SNB, at nám vysvětlí svůj vztah k inteligenci, k nám.
J a r o š : Mé stanovisko popsal už Tockstein. ^ěděl jsem, že mě vyhodí, ale
měl jsem pocit, že jsem se nezachoval jako hajzl* Pak jsem došel k zhnusení. Když

někdo zahájí akci, má ji dovést do konce a ne když se nahoře vymění vedení, ihned
se obrátí» Jezerský mi navrhl rozvázat prac. poměr. Jednalo se za mými zády. Odmítl
jsem podepsat (viz. Tockst.). To je nemorální, alibismus vedení školy.
J a n d í k : Objasnit činnost disciplinární komise a zveřejnit jména informátorů, kteří donášeli zkreslené informace vedení školy. Rovněž oznámit jména členů
STB.
S o 1 c s 1) čí svědectví byla podkladem řízení s Matuškem.
2) Dalo se uvažovat o jeho zařazení ve věd. činnosti, byl-li to pedagogický přečin
3) Všechny tyto případy by měly být znovu projednány.
H e r y n k : K otázce jsem řekl, že je to bystrý a nadaný člověk, že souhlasím
s jeho atestací. z osobního rozhovoru s ním jsem poznal, že Jaroš měl pravdu
v objektivních skutečnostech, (ke Slavíčkovi) Byl jsem v referendu ^ědecké rady.
Slavíček ke mně našel cestu, když potřeboval, ani on mi však neřekl, že mám špatné informace a tenkrát jsem to nejvíc potřeboval.
D z i e d z i n s k á : Slavíček si dělal nedůstojným způsobem legraci z akaděmických funkcionářů, kterých si vážíme ... Nikdo ani z KSČ neznal obsah Bulletinu. Chtěli jsme zabránit, aby se stal druhý případ Muler. Slavíček měl informace,
ale na škole nic nezveřejňoval, neřekl nic ani ve stranické organizaci. 2 a s a h o v a i
v Praze na neurčitých místech, tady nezasáhl. V Pardubicích bylo mnoho lidí, kteří
chtěli vyhrát malé bitvy. Oceňuji snahy řešit věci z etických hledisek. Je ale
únosné dělat ze sebe nového Jana Husa? Není lepší dosáhnout něčeho pozitivního?
Bylo jasné, že akce sociálního nátlaku by podrazila pozice lidí, naladěných pro
studenty (Hájek). ť ronikly informace, že se na UV něco děje, myslím si, že demonstrace by nevedly k lednu. Lidé by tehdy s chutí šli proti studentům. Někteří.
J a r o š : (ke strahovským událostem) ^aždý se vymlouvá, že nebyly informace.
Kdyby se někdo chtěl informovat, mohl. Zpráv bylo dost, stálo to den osobního volna a lístek do Prahy a zpátky.
S l a v i č e k ¡Dziedzinská jeposlední, komu bych chtěl odpovídat. Od r. 45
jsem nezměnil korouhvičku, at byly pokyny shora jekékoliv. Velká část školy zná
mé názory« již delší dobu. Vyhrazuji si vyvodit právní důsledky. M é výroky neurážely vedení školy. At mně Dziedzinská nebere mé názory. Mluvil jsem s ní za doba
působení na škole jen 2x, aona si dovolila paušálně hodnotit mou osobu, což jsem
si já nedovolil. ... Chtěl jsem aby KSČ zaujala stanovisko již před 3 týdny.
M a t u š e k : Vystoupení s. Jzedz. je demagogické - čekat, až se nahoře něco rozhodne. Člověk přece musí sehnat informace, zaujmout vlastní stanovisko. A
v tom bylo studentům zabráněno.
J e z e r s k ý :
za no zodpovídat.

Mé jednání vůči Jarošovi bylo chybné a jsem připraven se

R e k t or : "echtěl jsem kandidovat na rektora, ale mnozí z vá (Tockstein,
Večeřa, <Weček, Mýl aj.) mě prosili, abych kandidoval. Vzal jsem funkci rektora
jen proto, žemám naši školu tak rád. Chápejte mou situaci, kdyby nepřišel leden
jak by to se mnou dopadlo. Kdo z vás by za mě mluvil? Souhlasím se s. Dzedz., že
kdybychom vývoj událostí překazili předčasnou akcí, nemusel by přijít leden.
L é b r : Odhlaso\aLi jsme, aby na kolej nemohlo SNB, aby na příkaz SNB nemohli
být vyhazování tudenti ze školy. w a náš dotaz náčelník SNB prohlásil, že SUB sledovalo naši kolej v posledním půlroce, protože prý byla ohrožena osoba p residenta
A.N. A mohlo by dojít k událostem podobným Maďarsku 1956.
B o u č k o v á : Jaký podíl na současné situaci na školemají prorektoři, proč
je stále kritizován jen rektor ^-likorka?
T o m á š : (k dialogu Slav.-Dzedz.) V dobách kultu nebyla matematika tak deformována jako marxismus.
S c h r e i b e r : Lituji, že Slavíček již odešel, ale nembhu než říci několik
slov k této kontraverzi. ^íba se na mne asi bude zlobit, ale gá to říci musím.

Domnívám se, že hovořit o změně korouhvičky není u s. Dziedzinské na místě- Vždyt
ona již před několika lety musela odejít z vysoké školy proto, že žádala, aby ve
straně byly tajné volby. Známe se od okamžiku jejího příchodu na školu a tedy znám
její postoje velmi dobře. Zodpovědně prohlašuji, že o jejím charakteru nepochybuji
Pudei : 20 let se nediskutovalo. Jsem proti jednání SNB. Musíme jednat jako
lidé , nemyslet jen na svou kapsu. 3. rektore, je všechno v pořádku ve vědecké,
politické a morální kvalifikaci představitelů školy?
J a r o š : Kdyby se všichni zachovali podle demag. představ s. Dziedz., kdyby nenastaly Strahovské události, Sjezd spisovatel"...., progresivní složka by byla poražena, Dubček a další by byli popraveni a palcové titulky by hlásaly, že
sevřené pěst. dělnické třídy rozdrtila imperialistické zaprodance, (k rektorovi)
Byly případy, kdy rektorem nebyl on, ale vedení KSČ nebo anonymní policajtS k á 1 o v á : Jak to bylo se studiem ministra Valeše na naší škole?
H e r y n k : Měl samostatný studijní plán, který poctivě splnil.
D v o ř á k : Věřím Vám, Magnificence, že jste se za mě postavil, a děkuji
vám za to. (pro ostatn^j^d^O. 12. 67 jsem se dozvěděl, že nepůjdu ze školy ven,
proto buda v tomto ohledu hájit. Žádám stranickou delegaci, aby na krajské konferenci KSČ seznámila delegáty s nátlakem, vykonávaným s. Říhou na vedení školy.
Žádám vedení školy a KbČ, aby umožnili inkriminovaným lidem («Jandík, Dvořák, Vachta)
seznámit se s obžalovévacím spisem bezpečnosti- Žádám vyjádření školy, jak se
dostal prof. Friml na naší školuJ u r e č e k : žádá prošetření odchodu asist. Nováka a jedné sekretářky
z katedry organizace
P í š a : ve vědecké rade, jejíž morální pozice je otřesena, by měli být
zkušební pedagogové, aby se memohlo opakovat to, co se dělo.
V e t e š n í k : VS by měla být podřízena ministerstvu školství, a ne orgánům okresním a krajským
P i l a ř :

Žádám svou morální, pracovní a materiální rehabilitaci

V e 1 i c h Ï Žádám rehabilitaci ing. koženého
R e k t o r : dopic, že Friml nemá ke své práci dobré předpoklady, jsem dostal
Rovněž rehabilitace budeme řešit. Skálová má celkem vzato pravdu, vítal bych, kdybych ve zlých dobách měl tolik rad co nyní. (k Pilařovi) Odmítám, že jsem se snažil
odvolat Pilaře z funkcí pražské vysoké školy a nahradit ho Pantoflíčkem.
M a t u š e k : Navrhuji zaslat ministerstvu školství návrh na novelizaci školského zákona. Rektora by mělo volit širší kolegium, abychom zajistili demokratizaci
na škole.
.tíendová: Rektore, neberte si podruhé na vlastní bedra t:..k velký úkol, víc nám
důvěřujte.
S á g n e r : (k Matuškovi) Trváte na své výpovědi ze zaměstnání?
M a t u š e k : Poměry na naši škole se mi hnusí- V Ústí mě dobře přijali,
půjdu tam a sem bych se chtěl vrátit za pár let habilitován jako docent.
S c h o 1 1 e : Navrhuji, aby Tockstein vypracoval oficiální návrh VŠCHT
na novelizaci školského zákona.
T o c k s t e i n :
K o ro p e c k ý :
prof. Novotného

ť

řijímám.

Ukončit schůzi, nedělat z ní soudní tribunu. Rehabilitovat

M a t u š e k : projednat případ doc. Hladíka, je ochoten podat vyjádření,
dále profesuru doc. J^ebla
K e b 1 : Podal jsem. ji rekurs proti faulu, který byl na mně spáchán
Konec záznamu diskuse-

Stanovisko výboru KSČ^k vyytoupení s. rektora na schůzi KSČ dne 25. 3. a na schůzi ROH dne 27.
(Výňatky)
V nové situaci řada opatření, která bylapřijata před lednem a vyvolávala již
tehdy u mnohých skrytý a u mnohých neskrývaný nesouhlas, je dnes terčem kritiky
vedoucích pracovníků» Na naší škole se diskuse vyhrotila kolem opatření, která byla učiněna proti ing. "'atuškovi, ing. ^arošovi, ingo Vachtovi a L» Dvořákovi«
Stranický výbor ».»»případy neřešil. Dnes jasně vidíme, že to byla chyba a
že jsme to měli udělat i když nám v tom bylo bráněno» Považovali jsme za správné,
aby byla celá věc objasněna vystoupením s» rektora» Předpokládali jsme však, že.
v tomto vystoupení s. rektor veřejně uzná, že zmíněná opatření byla nesprávná,
že to byly chyby a že musí nést svůj díl zodpovědnosti» To se nestalo« Naopak»
Přístup k celé věci, kdy s„ rektor všemožně usiloval věci vysvětlit,tak uvádět
nejrůznější okolnosti, jako jakési objektivní důvody oněch opatření, nutně budil
dojem, že je to vlastně určitá forma obhajoby. Stranický výbor se musí od takovéhoto přístupu a postoje distancovat.
Prohlášení s. rektora ze dne 1. 4. 1968

(Výňatky)

Na poslední schůzí KSČ minulé pondělí a potom na členské schůzi ROH ve středu
jsem se snažil vylíčit celkovou atmosféru, jež se u nás vytvořila v listopadu
prosinci alednu? v níž na mně při řízení školy byly kladeny mimořádné nároky.
V popise událostí jsem neměl v úmyslu pouze vysvětlit své konání, nebo dokonce jen obhajovct svou osobu, nýbrž jsem se snažil poukátat nato, že jsem ke svému
jednání byl veden úsilím převést školu jako celek oním kritickým obdobím a že jsem
se snažil stranit tomu novému, co v naší straně sílilo, tj. její vlastní obrodě,
Při svém jednání jsem dělal nepochybně také chyby,, uznávám je a jsem připraven
nést za ně zodpovědnost. Za jednu z ne$-závažně jších pokládám, že jsem měl více a
lépe pracovat s celým učitelským sborem» Snad jste však také poznali, že jsem udělal
některé ko.Jcrétní činy, které jednoznačně ukazují, že se řadím mezi lidi pokrokové a že pro to dovedu vše obětovat.
Na schůzi vědecké rady naší vysoké školy požádám v tajném hlasování osdůvěru.
Ještě před tím požádám prof. Tocksteina, abychom si ozřejmili svá stanoviska.
Chci předložit k posouzení a schválení prohlášení vědecké rady k obrodnému
procesu naší společnosti. Projednáme postup prací při zpracovnání akčního programu
naší školy, předložíme návrh, aby na vysokých školách byla zřízena akaderacká p°da
i návrh rozšířit vědeckou radu. vědecká rada by měla doporučit ministerstvu školství, aby byly vypsány volba akademických funkcionářů dříve, než skončí jejich zákonné období.
'v
Závěrem prohlašuji, že ve své funkci rektora, kterou zastávám tak n euměrně
dlouho, se měl na mysli stále zájem celé školy, její rozvoj, v pedagogické a výchovné
práci i ne ••ědecké činnosti.

Došlo po uzávěrce:
Podleneoficiálních pramenů skončilo hlasování o důvěře poměrem hlasů
19 : 3 ve prospěch rektora.

SPIRITUS
—

j e pro chemika
především

—

znamená též
přenesené

—

alkohol
ducha,

myšlenky

spiritus ageus je

element

podněcující skupinu
lidí k novým cestám

MY
—

jsme studenti chemie

—

chceme

samostatně

myslet
—

a také popohnat
vědomí

A

káru

dopředu

PROTO
jsme nazvali
náš časopis výrazem,
který je společný
všem našim cílům

SPIRITUS
měsíčník
VŠCHT v
Adresa

studentů
Pardubicích

redakce:

V Š C H T , ulice Slovenského národního

povstání

čp. 5 6 5
Pardubice
Rozšiřuje

vrátnice

V Š C H T a dobrovolníci

iMTZ JOT - 71« 65 N 06 Slil]

