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ÚVODNÍ KAPITOLA 

Cíle práce 

Jednoho podzimního večera roku 2004 jsem si se svým spolužákem a 

přítelem Michalem Vronským prohlížel pozůstalost po jeho babičce. Mezi 

mnoha listinami dokumentujícími osudy lidí z jejich domu v Koněvově ulici 

na Žižkově se objevila celkem obsáhlá složka s materiály, které jeho 

babička nasbírala během okupace Prahy sovětskými vojsky v srpnu 1968. 

Mezi těmito tiskovinami a fotografiemi bylo i letákové vydání časopisu 

Student, na které jsem ovšem později zapomněl. Materiály ze srpna 1968 

na mne učinily veliký dojem a atmosféra z nich vyzařující mne ovlivnila při 

výběru tématu mé diplomové práce. Dalším podnětem byla pozůstalost po 

mém praotci, který mi mimo jiné zanechal celé dva ročníky Reportéra z let 

1968 a 1969. Několik večerů jsem si v těchto časopisech listoval a 

přemýšlel, jaké téma si pro diplomovou práci zvolit. Značný zájem jsem 

začal jevit o studentské hnutí, ale zajímaly mne samotné časopisy z onoho 

období. O existenci časopisu Student jsem neměl ještě ani ponětí. Když 

jsem s těmito představami přišel za svojí vedoucí diplomové práce Doc. 

PhDr. Alenou Miskovou, navrhla mi, abych se zabýval časopisem Student, 

který zasahuje do obou oblastí mého zájmu. Po několika nahlédnutích do 

Studenta si mne časopis získal a o výběru tématu práce, která se Vám tímto 

dostává do rukou, bylo rozhodnuto. 

Hlavním cílem této práce, kterou jsem nazval „Časopis Student a jeho 

doba", je postihnout význam časopisu v dějinách naší žurnalistiky a 

prostřednictvím obsahů článků a osudů lidí podílejících se na jeho existenci 

přiblížit atmosféru doby, v níž Student vycházel. Tato práce je svým 

způsobem nová a zasahuje do mnoha oblastí kulturního i politického života 

druhé poloviny šedesátých let dvacátého století. Při vytváření koncepce 

obsahu práce jsem se tady nemohl opřít o žádnou dosud vydanou publikaci. 

Pro usnadnění a zpřehlednění práce jsem si tedy stanovil další dílčí cíle: 

• Prostřednictvím časopisu postihnout a rozkrýt události v ČSM a 
studentském hnutí. 

• Přiblížit fungování cenzury a její vliv na novinářskou práci. 
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• Popsat nástup nové generace mladých novinářů druhé poloviny 
šedesátých let a její konfrontaci se starší generací. 

• Vystihnout vztah časopisu Student s Literárními novinami. 
• Postihnout význam časopisu Student během krize československé 

společnosti v roce 1967, v období „Pražského jara" a následné 
okupace vojsky Varšavské smlouvy. 

• Popsat životní osudy nejvýznačnějších osob spojených s časopisem 
Student. 

Prameny 
Při psaní diplomové práce jsem čerpal z archivních materiálů uložených 

ve Státním ústředním archivu v Praze a v Archivu ministerstva vnitra v 

Praze. Dále mi jako pramenný materiál posloužily tiskoviny Literární noviny, 

Literární listy, časopis Univerzita Karlova, časopis Student a časopis MY 

(65, 66, 67, 68, 69). Vedle těchto materiálů jsem si nafotil dokumenty, které 

u sebe uchovává Petr Feldstein, jeden z redaktorů Studenta. Dále jsem se 

opíral o vzpomínky pamětníků: Dušana Macháčka, Petra Feldsteina a 

Tomáše Pěkného. 

Ve Státním ústředním archivu ve čtvrtém oddělení mi PhDr. Alena 

Nosková poskytla dokumenty z bývalého archivu ministerstva kultury (III.). 

Tyto dokumenty pocházejí z dosud nezpracované části archivu a teprve 

v nedávné době, v září 2004, byly odtajněny, nemají tedy inventární čísla. 

V práci jsou citovány jako dokumenty ze SÚA s příslušným záhlavím či 

názvem dokumentu. 

V archivu ministerstva vnitra se mi prostřednictvím Mgr. Miroslava 

Urbánka podařilo najít, pro mne velice cenné, dokumenty z bývalého 

archivu HSTD „zadržené materiály ve Studentu vletech 1965-1968" a. 

č.318-104-1 MV. Dále jsem z archivu ministerstva vnitra použil archivní 

materiály a.č.318-267-6 MV; a.č.318-9-4 MV; a.č.318-267-4 MV; a. č. 

619664 MV; a. č. 769819 MV. Mimo to jsem prostudoval další archivní 

materiály č. 6990 S StB Plzeň; a. č. 689129 MV; a.č. T-1980 MV; a.č. 

664167 MV; a. č. 815024 MV; a. č. 617320 MV; č. T-616 MV, které jsem 

ovšem přímo do vlastní diplomové práce nepoužil. 

Veškeré archivní materiály postihují existenci časopisu Student pouze 

v období od roku 1965 do počátku roku 1968. V roce 1967 a 1968 již jen 

torzovitě, neboť veškeré archiválie vztahující se k pozdějšímu fungování 
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redakce odnesl redaktor Jan Molík 21. srpna 1968 z redakce. Po roce 1989 

se tyto dokumenty pravděpodobně vyskytovaly na chalupě Petra Feldsteina, 

který je v současné době nemůže nalézt. Z těchto důvodů se mi tedy 

nedostaly do ruky. Domnívám se, že až budou zpracovány archiválie 

ve Státním ústředním archivu, objeví se ještě více dokumentů, které budu 

obsahovat i období roku 1968. Například úřední korespondence mezi 

redakcí a jinými orgány a institucemi. 

Z dokumentů, které mi k nahlédnutí poskytl Petr Feldstein, jsem si vytvořil 

vlastní fotoarchiv. Vlastní archiv jsem si také vytvořil z přepisů rozhovorů 

s pamětníky. S Petrem Feldsteinem jsem se setkal dvakrát, 9. a 16. srpna 

2006. Rozhovor jsem natočil v parku za budovou zpravodajství České 

televize vždy mezi desátou a dvanáctou hodinou. Z rozhovorů s Petrem 

Feldsteinem mám tedy čtyři hodiny záznamu. S Tomášem Pěkným jsem se 

setkal v redakci časopisu Roš Chodeš dne 16. srpna 2006 ve 12:45 a při 

tomto interview jsem natočil necelé dvě hodiny záznamu. S Dušanem 

Macháčkem jsem se střetl v kavárně na Masarykově nádraží dne 7. září 

2006 v 9:30 a natočil jsem s ním hodinu a půl dlouhý rozhovor. Rozhovory 

jsem neupravoval. Pouze jsem převedl některá slova do spisovné podoby a 

v některých místech upravil slovosled. Jinak jsem se je nesnažil nikterak 

přetvářet, jako činí například žurnalisté, neboť jsem chtěl zachovat 

autentičnost výpovědí a nechtěl jsem čtenáře okrást o skryté významy, 

které se objevují v mluvené řeči. 

Neméně významným pramenným materiálem se stal i samotný časopis 

Student a jiné tiskoviny. Při psaní své práce jsem často vycházel z analýzy 

textů. Tento způsob práce jsem nejdříve prokonzultoval s paní Doc. PhDr. 

Barbarou Köpplovou, CSc. z Fakulty sociálních věcí Univerzity Karlovy. 

Členění práce 
Svoji diplomovou práci jsem rozdělil na šest hlavních kapitol včetně 

úvodní a závěrečné. Část úvodní kapitoly „První předplatitel" nás uvádí do 

doby, ve které se budeme pohybovat. Prostřednictvím jednoho obyčejného 

studenta se seznámíme s kulturně-politickým klimatem předcházejícím 

založení časopisu Student. 
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První kapitola nese název „Založení časopisu Student". Popisuje 

přípravy a složitá jednání v jednotlivých orgánech a odděleních 

Komunistické strany a Československého svazu mládeže. Různí funkcionáři 

měli rozdílný pohled na to, co má celostátní studentský týdeník splňovat. 

Hlavním cílem, na kterém se shodli, byla větší kontrola studentského tisku a 

možnost ovlivňování názorů studentů. Ve stati „Obsazení redakce" 

nahlédneme do přípravného časopisu studentů žurnalistiky Univerzita 

Karlova. Tento časopis také posloužil při výběru osazenstva redakce, nad 

níž však nechtěli funkcionáři z ČSM v žádném případě ztratit vliv. Sami 

mladí redaktoři Studenta měli odlišné představy o fungování časopisu. 

Rozdílnost pohledů se projevila i při volbě názvu, o čemž vypovídá 

podkapitola „Název časopisu". Zde se také seznámíme i s jinými tiskovinami 

stejného názvu. Nakonec se ve stati „První číslo" podíváme do prvního 

Studenta z podzimu roku 1965. 

Následující kapitola „Časopis Student v letech 1965-1967" je rozdělena 

do čtyř podkapitol. O činnosti a fungování redakce informuje stať „Redakce 

1965 - 1967". Samozřejmou součástí každodenní práce novinářů byla 

cenzura, která je jedním ze symbolů doby. O činnosti HSTD a později ÚPS 

orgánů dohlížejících na obsah tisku se dočteme v podkapitole „Časopis 

Student a cenzura". Archivní materiály vypovídají o tlaku „vyšších míst" na 

redakci časopisu a boji novinářů s cenzurou. Z obsahů zadržených článků 

se také dozvíme o problémech, které tížily širší veřejnost, a jak se je státní 

moc snažila za každou cenu skrýt. Další text je zaměřen na vztah ČSM 

k redakci Studenta a také ke studentskému hnutí. Nakonec se dočteme o 

různých pojetích cílové skupiny a dotkneme se vztahu mezi Čechy a 

Slováky ve společném soustátí. 

Třetí kapitola „Časopis Student a krize československé společnosti" 

zahrnuje období od začátku léta do konce roku 1967. Postihuje vrcholící 

krizi uvnitř československé společnosti v roce 1967, její příčiny a důsledky. 

Mladou generaci novinářů ovlivnily události spojené se sjezdem Svazu 

československých spisovatelů a otevřená konfrontace československé 

inteligence se státní mocí. Kulturní i politické dění výrazně poznamenal 

zásah do redakce Literárních novin, s nimiž se v roce 1967 sblížili i někteří 

mladí redaktoři ze Studenta a jiných tiskovin. Velký vliv na soudobou 
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žurnalistiku měla právě kauza ukradených „Literárek", tudíž tuto 

problematiku nesmíme opomenout. Do vrcholící krize uvnitř československé 

společnosti zasáhli i studenti. Z jejich řad zaznívaly hlasy na federalizaci 

ČSM. Konfrontace studentů s ČSM a státní mocí se naplno rozhořela po 

strahovských událostech. Časopis Student nemohl zůstat stranou. Ve stati 

věnované studentskému hnutí narážíme na roli Studenta v rozbouřených 

podzimních dnech roku 1967. Bohužel byl na časopis vyvíjen soustavný tlak 

vydavatele a nemohl tedy objektivně informovat o vznícené náladě mezi 

vysokoškoláky. Ke konci kapitoly se blíže seznámíme s Petrem Feldsteinem 

a Tomášem Pěkným, kteří se ke konci roku 1967 snaží časopis vymanit ze 

„svazáckých mantinelů". Příchod Tomáše Pěkného vedl k výrazné 

radikalizaci časopisu. 

Další kapitola „Časopis Student v roce 1968" se věnuje roli časopisu 

v období „Pražského jara". Po lednových změnách na politické scéně 

dostalo radikální křídlo v časopise Student možnost prosazovat své vize. 

K další radikalizaci Studenta napomohlo zrušení cenzury a pozdější odchod 

konzervativního vedení, které neustálo společenský tlak s přicházejícím 

jarem. Příběh časopisu Student je úzce spojen s lidmi pohybujícími se 

kolem obnovených „Literárek". Na konci února se Dušan Hamšík stává 

šéfredaktorem Literárních listů, obnovených novin Svazu československých 

spisovatelů. Do vedení redakce časopisu Student se dostávají mladí a 

radikální žurnalisté Tomáš Pěkný a Petr Feldstein. Nové „Literárky" se pro 

ně stávají vzorem. Ve stati „Časopis, ČSM a studentské hnutí" se dočteme 

o rozpadu jednotné svazové organizace mládeže. Časopis tímto přichází o 

svého vydavatele. Ve sporu mezi studenty a svazem mládeže zaujímá 

redakce Studenta vlastní stanovisko. V průběhu „Pražského jara" se 

časopis dostává na vrchol radikální polohy a v otevřenosti, rychlosti a 

rasanci předstihl i Literární listy. Časopis se zaměřil na odkrývání 

tabuizovaných témat, jakými byly například nezákonnosti padesátých let, 

život a básně Jana Zahradníčka a jiné dříve zapovězené oblasti. Vzrůstá 

sláva Studenta, ale časopis se také stává terčem kritiky za svoji radikální 

polohu. Nejtěžší je vzdorovat tlaku starších kolegů z okruhu lidí kolem 

„Literárek". Spor časopisu Student s Literárními listy vrcholí po návštěvě 

rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Těsně před invazí vojsk Varšavské 
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smlouvy do Československa redakce Studenta ze své radikální polohy 

slevuje. Vstupem intervenčních armád do Československa a roli Studenta 

v krátkém období mezi počátkem okupace a podepsání „moskevského 

protokolu" se věnuje poslední podkapitola „Poslední kritika a okupace". Zde 

se také dočteme, proč a jak byl časopis Student zastaven. 

„Závěrečná kapitola" naznačuje, kam by se mohlo ubírat další rozšíření 

diplomové práce. Krátce se seznámíme s osudy vybraných osob v období 

„normalizace". Dozvíme se, co během dalších dvaceti let přineslo radikálním 

redaktorům ze Studenta jejich působení v časopise a návštěva rozhlasové 

stanice „Svobodná Evropa". 

První předplatitel 
Než se začneme zabývat událostmi spojenými se založením časopisu 

Student, seznamme se nejprve s jedním obyčejným studentem. Jmenoval 

se Pavel Holek a v roce 1965, kdy ho navštívíme, studoval druhým rokem 

fakultu dětského lékařství. Bydlel v Kralupech nad Vltavou u svých rodičů. 

Byl drobné štíhlé postavy a nevynechal žádnou příležitost účastnit se 

veřejného života a poznávat nové věci týkající se kultury a studia. Kouřil 

dýmku. Rád chodil na pivo. Jako většina tehdejších studentů byl členem 

Československého svazu mládeže, mimo to byl členem Klubu přátel poezie, 

Klubu čtenářů, Gramofonového klubu a Máje. O medikově vztahu 

k literatuře vypovídal i pokoj plný knih. 

Tento student, jeden z mnoha, by jistě jako většina ostatních absolventů 

zmizel v běhu všedního života bez našeho povšimnutí, kdyby se jednoho 

letního dne roku 1965 neobjevil v medikově pokoji Milan Kalina. Ten byl 

vyslán redakcí nově vznikajícího celostátního studentského týdeníku, aby 

studenta medicíny vyzpovídal. Pavel Holek byl totiž první, kdo vyplnil a 

zaslal kupón na předplatné časopisu Student. Reportér položil studentovi 

běžné otázky, jaké se v tomto případě kladou. Co očekává od časopisu 

nebo co rozhodně nechce, aby se v časopise objevovalo a podobně. Mezi 

obyčejnými dotazy se však vyskytla jedna otázka, která z dnešního pohledu 
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může znít až podivně. Milan Kalina se Pavla zeptal na jeho původ. A Pavel 

odpověděl: „Nikoliv dělnický, ale lidé přesto tvrdí, že jsme slušná rodina."1 

Věta, již Pavel vyřkl, nás uvádí do doby, ve které se budeme pohybovat. 

Zatímco v předešlém období v poúnorovém Československu bylo sousloví 

dělnická třída mocným zaklínadlem, snažila se nová generace v mnohém 

oprostit od některých dřívějších dogmat. I když se stále tato dvě slova 

používala v podobném kontextu a sloužila jako dobrá vizitka, mnohdy již 

ztrácela svůj dřívější lesk. Společnost, kterou únor 1948 rozdělil na 

komunisty zastupující dělnickou třídu a ty ostatní, se vzpamatovávala 

z prizmat stalinské éry a několika pozdějších let a stále více hlasů se 

potřebovalo vymezit vůči dřívějším společenským tlakům. V Pavlově větě 

zaznívá jeden z těchto hlasů; nejsem dělnického původu, i přesto mohu být 

dobrým člověkem. Není v tom nic revolučního, protistátního ani 

protikomunistického. Je to pouhý fakt, který reflektuje danou skutečnost, tak 

často během předešlých let zastíranou a přetvářenou. Je zde také cítit jistá 

únava ze stálého nálepkování a hodnocení lidí podle stranických ideálů. 

Mnozí občané a především mladí lidé se ke stranické rétorice stavěli 

s lhostejností. Jejich zájem se ve většině případů obracel jinam. Do 

československé kultury i do obyčejného života přicházelo stále více nových 

vlivů a podnětů. Do univerzialistického rudě zbarveného vidění světa se 

postupně vkrádal pluralismus. 

Zastavme se ještě u dvou odpovědí. Na otázku, co čte, odpověděl 

student, že nejvíce Hrabala a Škvoreckého. A na otázku, co má rád, se 

Milanu Kalinovi dostalo odpovědi: „Franze Kafku.'2 I když byl 

Československý stát téměř až do konce roku 1967 plně v rukou stranických 

funkcionářů a ti své otěže povolovali jen pozvolna a s velikou nechutí, v 

kultuře a i v některých oblastech každodenního života docházelo 

k uvolňování a ústupkům ze socialistických výdobytků, které později vedly 

až k otevřenému dialogu. Československá kultura se probouzela a 

vzpamatovávala z jednobarevného vidění světa obsaženého v 

') Kalina, M. :Rozhor s prvním předplatitelem, Student 1, 1965, č. 1, str. 2 
2) tamtéž 
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„socialistickém realismu II.'3, který znamenal nivelizaci kultury a její 

podřízení potřebám státní moci. Jména, která uvedl ve svých odpovědích 

student medicíny, jsou nejen dokladem jeho osobního zájmu, ale také 

rozšiřováním obecného vhledu do kultury a přístupnosti nových témat a 

směrů, dříve jen těžko se prosazujících a pohybujících se za hranicí 

povoleného a přípustného. 

Knihy Bohumila Hrabala začaly vycházet od šedesátého třetího roku a 

vzbuzovaly velký zájem u širokého okruhu čtenářů. Jejich autor mnohé 

povídky a příběhy napsal v průběhu padesátých let, kdy je ovšem nemohl 

veřejně publikovat. Jeho jazyková forma i výběr témat se v mnohém 

rozcházejí s oficiálně raženými směry v literatuře. Hrabal, Bondy a další 

autoři spojení s rukopisnou edicí Půlnoc představovali v průběhu 

padesátých let neoficiální umělecký směr. V druhé půli padesátých let se 

formou rukopisných sborníků dostávali do povědomí omezeného počtu lidí i 

další autoři. Mezi jmény jako byl Hiršal, Kolář, Zábrana se objevil i 

devatenáctiletý Havel a také jistý Pepýt. Pepýt byl pseudonym druhého 

oblíbeného autora našeho mladého medika, totiž Josefa Škvoreckého.4 

Josef Škvorecký byl jedním z mála autorů vymykajících se všední 

jednobarevnosti padesátých let a jeho román Zbabělci, který vyšel v roce 

1958 byl předzvěstí změn přicházejících se sklonkem padesátých let. 

Jména oblíbených literátů Pavla Holeka znamenají mnohé. Pavel nebyl 

ojedinělý mladý člověk podobného ražení. V mladé generaci poloviny 

šedesátých let se ve větší míře nepřejímají staré názory a dogmata 

přešlého desetiletí a jejich zájem se obrací jinam. Do širšího povědomí se 

dostávají nová, dříve zakazovaná jména. Je jisté, že je to způsobeno jistým 

uvolňováním v oblasti kultury. K životu se probouzejí doposud umlčované 

hlasy a začíná se zvětšovat vliv ze zahraničí. Na druhou stranu si musíme 

uvědomit, že všechna díla byla podrobována cenzuře. Tak například 

Hrabalova díla vycházející od šedesátého třetího roku se v mnohém liší od 

rukopisných předloh z padesátých let. I přesto, že se vládní elita drží 

) Holý, J. a kol. autorů. '.Česká literatura od počátku k dnešku, Lidové noviny, Praha 1998, str. 738 
(tento pojem poprvé použil Heinrich Kunstmann) 
) Holý, J. a kol. autorů. -.Česká literatura od počátku k dnešku, Lidové noviny, Praha 1998,str. 749 
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neochvějně u moci, dochází ke zjevným změnám jak kulturně-politickým tak 

i ve smýšlení nové generace. 

Proces uvolňování, nebo chcete-li tání, po letech mrazu probíhal 

pozvolna. První, navenek téměř neznatelné uvolnění, se odehrálo uvnitř 

samotného komunistického aparátu v letech 1951-1952, kdy ve stranických 

bojích na poli kultury prohrálo ultralevicové křídlo v KSČ. Významnějším 

datem byl rok 1956. Na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského Svazu 

vystoupil Nikita Chruščov s kritikou masových nezákonností Stalinovy éry a 

odsoudil mnohé diktátorovy činy. Nejenže tento projev vyvolal světovou 

senzaci, ale měl i nemalý dopad pro země sovětského bloku. 

V Československu se projevily příznaky tání s větší intenzitou. Ve větší míře 

se začala vydávat literární díla západních autorů, v galeriích se čím dál tím 

více objevovalo moderního umění, začala vznikat první filmová díla 

předznamenávající novou vlnu a na oslavách Majálesu v Bratislavě a pak i 

v Praze se objevily první hlasy po svobodě tisku a slova. Velmi významnou 

událostí byla konference o díle Franze Kafky. 

Nyní se dostáváme ke třetímu jménu, které uvedl náš student 

v rozhovoru v roce 1965. Franze Kafku nepřiřadil ke svým oblíbeným 

autorům, ale reagoval na otázku, co má rád. Franz Kafka, jeden 

z nejproslulejších pražských autorů, byl v době mrazu záměrně opomíjen. 

Kafkova výzva k hlubšímu pohledu na svět, téma konfliktu jedince a 

společnosti, se střetávala se závaznou uměleckou metodou padesátých let 

a také se samotnými strukturami komunistického režimu, n e b o ť jeho dílo má 

mnohé styčné body s osudy osob střetávajících se s negativy totalitarismu. I 

když každý čteme stejnou knihu různým způsobem, je zřejmé, že Pavel 

Holek vyjadřuje svým vztahem ke Kafkovi určitý společenský postoj. 

Můžeme o jeho názorech jen spekulovat, ale je jisté, že i jako člen Klubu 

přátel poezie a Klubu čtenářů se setkával s literaturou, kterou by před 

několika lety jen těžko hledal. A s největší pravděpodobností by se ke své 

lásce nemohl tak otevřeně přiznat. 

Zastavme se ještě u výše zmíněné konference o díle Franze Kafky, jejíž 

kulturně-politický význam byl obrovský. Proběhla v květnu 1963 v Liblicích a 

zorganizovali ji František Kautman a germanista Eduard Goldstücker. 

Nápad na uskutečnění této iniciativy vzešel z jednoho telefonického 
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rozhovoru mezi Alexejem Kusákem a Františkem Kautmanem v září 1962. 

Tak se aspoň dozvídáme z příspěvku, který připravil Alexej Kusák pro 

sborník Zlatá šedesátá.5 Se jménem Alexej Kusák se ještě setkáme 

v souvislosti se samotným časopisem Student, na sklonku šedesátého 

osmého roku se totiž stal šéfredaktorem tohoto týdeníku. V souvislosti 

s konferencí o Kafkovi byl však tím, kdo přišel se samotným nápadem, kdy 

svému příteli Kautmanovi navrhl konferenci místo vize muzea, jako 

schůdnější řešení. Společně se podíleli na prosazení tohoto nápadu na 

patřičných místech. Jako klíčovou osobu využili Pavla Raimana, kterému 

mimo jiné patřilo čestné předsednictví germanistické sekce 

v Československé akademii věd. Také byl jedním ze zakládajících členů 

KSČ a předsedou Ústavu dějin KSČ. Prosadit samotnou konferenci nebylo 

nikterak lehké, a ještě těžší bylo přesvědčit o jejím kulturním významu 

Eduarda Goldstückera z předsednictva germanistické 

sekce Československé akademie věd, paradoxně budoucího organizátora 

konference. 

K realizaci konference pravděpodobně přispěly i další události, které se 

odehrály uvnitř strany a měly širší souvislosti. Alexej Kusák ve své stati 

tvrdí: „Zdá se, že tehdy vznikla v nejvyšším stranickém vedení potřeba se 

nějak od ominózního Chruščovova projevu distancovat. Jedním 

z Novotného poradců se stal tehdejší rektor Karlovy univerzity Jaroslav 

Kladiva, muž rozvážný, historik liberálnějšího pohledu na kulturu , autor 

prvního většího o poválečné kultuře a pozdější přítel a životopisec Bohumila 

Hrabala. Snad vtom sehrála roli i náhoda - Kladiva byl Novotného 

spoluvězeň z Mauthausenu a měl k Novotnému té doby otevřené dveře. 

Navíc za Kladivou stála velká část liberálně naladěných intelektuálů."6 Pro 

další vývoj kultury bylo i to, že se konference zúčastnil Ladislav Štoll, 

neblaze proslulý z padesátých let a že názory literátů z východního 

Německa hodnotící Kafku jako chorobný zjev byly přehlušeny jinými. Alexej 

Kusák v tom také upozorňuje na nepříliš dobrý vztahu Novotného a 

5) Kusák, A. :Ke vzniku konference o Franzi Kafkovi v Libicích v květnu 1963, Zlatá šedesátá, 
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2000 
) Kusák, A. :Ke vzniku konference o Franzi Kafkovi v Libicích v květnu 1963, Zlatá šedesátá, 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2000, str. 110 
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Ulbrichta.7 Konference byla názorově velmi různorodá. Goldstücker se 

snažil Kafku představit jako kritika buržoazního světa a cesty k socialismu. 

Pro československou kulturu bylo důležité to, že se o Kafkovi začalo vůbec 

hovořit. A proti Goldstückerovu názoru se postavil o něco později Přemysl 

Blažíček na listech Tváře.8 

Konference byla opravdu významnou událostí pro českou kulturu i pro 

proces tání. Rok 1963 se stal významným mezníkem v mnoha dalších 

směrech. Dochází k postupnému oživování náboženského myšlení. Změny 

se odehrávají i v oblasti filosofie. Ivan Sviták veřejně vyslovil myšlenku, že 

marxismus je jen jeden z filozofických směrů. Své teze bude muset hájit 

v otevřené diskusi. Filozofové se obracejí, podobně jako na západě 

Frankfurtská škola, k myšlenkám mladého Marxe. Po oživení starších 

literárních autorů (Vladimír Holan, Jiří Kolář) vstupuje na scénu nová 

generace. Po roce šedesát tři vychází Havlova Zahradní Slavnost, Topolův 

Konec Masopustu, Uhdeho Král Vávra a v Československém spisovateli 

vyházejí například díla Antonína Brouska a dalších. Již před šedesátým 

třetím rokem vycházejí některé knihy mladých autorů v nakladatelství Mladá 

fronta v edici Mladé cesty. Nesmíme také zapomenout na generaci 

„květňáků" - Milan Kundera, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík a Pavel Kohout. V 

literárních časopisech se opět hovoří o avantgardě. Ožívá výtvarné umění, 

divadlo a film. Se svým pohledem na svět přichází filmová nová vlna: Věra 

Chytilová, Miloš Forman, Juraj Jakubisko a Jiří Menzel.9 

Důležitou úlohu ve změnách počátku šedesátých let sehrál i větší kontakt 

se zahraniční literaturou. Postupně se zvyšoval počet překladů děl 

západních autorů. Neméně podstatným jevem byl stále větší kontakt 

s exilem. Zvětšil se také počet lidí, kteří mohli vycestovat za hranice. Ze 

zahraničí se k nám dostávaly jiné myšlenkové proudy a měly vliv na kulturu i 

československou realitu všedního dne. 

Již koncem padesátých let se fenoménem doby stala kritika kultu 

osobnosti a negativ stalinské éry. Vládní garnitura se mnohé názory snažila 

7) Kusák, A. :Ke vzniku konference o Franzi Kafkovi v Liblicích v květnu 1963, Zlatá šedesátá, 
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2000, str. 110 
8) Holý, J. a kol. autorů. -.Česká literatura od počátku k dnešku, Lidové noviny, Praha 1998,str. Ul-
ili. 
'') Holý, J. a kol. autorů. -.Česká literatura od počátku k dnešku, Lidové noviny, Praha 1998,str. 734.-
807. 
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potlačovat nebo korigovat, ale zásahy státního aparátu již nebyly tak 

razantní jako v padesátých letech. Proměny uvnitř strany ovlivňovaly 

pozvolné kulturní uvolňování a zároveň jím byly zpětně ovlivněny. 

Umírněnější postup komunistické strany byl také do jisté míry způsoben 

ekonomickými obtížemi. Sovětský hospodářský model implantovaný na 

naše území zcela nevyhovoval. I když politický vývoj uvnitř strany i 

státoprávního uspořádání směřoval opět k centralizaci. Což také potvrdila 

ústava z roku 1960, která také přejmenovávala náš stát na 

Československou socialistickou republiku. Bylo třeba již v roce 1963 

připustit nezdar třetí pětiletky a z mnohých centralistických snah v oblasti 

hospodářství ustoupit. Ke slovu se dostaly názory ekonomů pod vedením 

Oty Šika, s jejichž realizací se započalo v roce 1965. 

Ke změnám docházelo také uvnitř ČSM. Začaly vznikat nové orgány. 

Větší pozornosti se dostávalo i studentům. Studenti začínají být čím dál tím 

víc vnímáni jako svébytná součást jednotné organizace Československého 

svazu mládeže. Již v padesátých letech fungovala Vysokoškolská rada. Ta 

měla do jisté míry velkou samostatnost v rámci ČSM. Omezená pluralita 

názorů začala pronikat i do vlastního aparátu mládežnické organizace. 

Funkcionáři Svazu mládeže byli povětšinou mladí lidé, kteří ve svých 

funkcích spatřovali budoucí kariéru a snažili se tudíž uplatnit v rámci 

totalitního státu. Ve velké míře to byli lidé loajální vládní garnituře, ovšem 

v některých názorech se rozcházeli se staršími komunisty. Změny uvnitř 

svazu mládeže začaly na sklonku padesátých let, kdy mladá socialistická 

generace začala prosazovat své názory, narážejíce často na odpor starších 

soudruhů, a budovat své kariéry. Nebyl to obdobný směr, kterým se ubírala 

naše kultura. Jednalo se pouze o novou krev funkcionářů, kterým bylo 

celkem cizí vidění světa starších soudruhů z prvních dvou třetin padesátých 

let. V ČSM se začali prosazovat studenti a vytvářet prostředí pro svůj 

osobní rozvoj a prosazování svých zájmů. Nechrne promluvit jedno 

z pamětníků Dušana Macháčka: „Už na vysoké ekonomické jsem děl ve 

Svazu mládeže. Tenkrát jsme dělali velký věci. Zakládali AIST, organizace 

pro mezinárodní výměny studentů. Organizovali jsme mezinárodní brigády, 

budovatelské tábory... Já jsem byl už tenkrát, koncem padesátých let ve 

Vysokoškolské radě... Zde jsme řešili otázky studentů. Zasedal jsem mimo 
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jiné za tu radu v kolegiu ministra školství, kde jsme měli možnost mluvit do 

věcí týkajících se vysokých škol..."10 Zdali to byli velké věci, to je věc 

názoru. Tyto aktivity se nedají srovnávat s posuny v oblasti kultury, ale je 

zřejmé, že se začala hýbat i kostnatá hierarchie komunistického a 

svazáckého aparátu. Velkým posunem bylo rozdrobení unitárního vidění 

mládeže na jednotlivé sociální skupiny, jako jsou například vysokoškolští 

studenti lišící se od jiných skupin mladých lidí. Dosavadní přístupy 

zapomínaly na specifika jednotlivých sociálních skupin mládeže. 

A jsme opět v roce 1963. To je nejen mezník pro vývoj v kulturně-sociální 

sféře, ale jistý předěl nastává v dalším vývoji ČSM a vnímání studentů. 

V tomto roce vznikají vysokoškolské výbory ČSM v Praze, Brně a 

Bratislavě, a možná ještě podstatnější je vznik vysokoškolského výboru 

KSČ. Tyto vysokoškolské výbory strany i svazu pomáhaly měnit náhled na 

sociální skupinu vysokoškolských studentů a také umožňovaly studentům 

více se angažovat ve svazáckých i stranických záležitostech. Nebyla to 

cesta k decentralizaci organizace ani strany, přínosem však bylo rozšíření 

názorů ovlivňujících vývoj studentského hnutí a věcí týkajících se studentů. 

Nedělejme si ovšem iluze o politickém smýšlení, ideálech a pohnutkách 

většiny svazáckých funkcionářů vstoupit do polického dění. Podmínkou pro 

úspěšné fungování ve všech funkcích byla dravost, ideovost, jistá míra 

demagogie a rétorická dovednost hovořit v komunistickém metajazyce. Na 

druhou stranu, kdo přistoupil na tuto hru nejvyšší svazácké politiky, mohl se 

snadno věnovat osobnímu rozvoji a svým zájmům. I přes všechny 

nedostatky, kterých bylo víc než dost, znamenal vývoj uvnitř strany a ČSM 

posun k liberálnějšímu pohledu na mladé lidi, a co je pro nás důležité, na 

studenty. 

O studující mládež se komunisté začali více zajímat také díky názorům a 

náladám, které se v této sociální skupině šířily. Mladí lidé upírající svůj 

zájem jinam než předešlé generace, stavějící se ve velké míře lhostejně 

ke stranickým ideálům, vstřebávající rozbujelé kulturní podhoubí a vlivy ze 

zahraničí, byli vnímáni rozpačitě. Na jednu stranu to byly děti starší 

generace, na straně druhé v nich bylo spatřováno nebezpečí pro staré 

u>) AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem, září 2006 
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hodnoty a dogmata. Kritické myšlení, které se rozšiřovalo velkou měrou 

mezi studenty, nahlodávalo starší vidění světa. Rigidní komunistické 

představy mládežníků v modrých košilích s budovatelskou písní na rtech se 

neslučovaly s nonkonformitou nové generace. Mezi mladými lidmi se šířila 

obliba západních vlivů. Na počátku šedesátých let se začala výrazně 

proměňovat móda. Ze západu k nám přicházely nové hudební a umělecké 

směry. Začaly sem pronikat myšlenky a díla amerických Beatniků. První 

překlad Allena Ginsberga vydal Jan Zábrana již v roce 1959. 

V souvislosti s osobou významného beatnického básníka připomeňme 

ještě studentské slavnosti majáles. V poúnorové Praze byly poprvé 

organizovány na jaře 1956. Jejich organizace byla plně v režii ČSM. Ale již 

od počátků sebou studentské slavnosti nesly nádech nonkonformity a 

recese. V totalitním systému se recese téměř pokaždé může střetnout se 

státní mocí. A i zdánlivě drobné žertíky v sobě můžou nést kritický pohled 

na politický systém a jeho nedostatky. Již v roce 1956 můžeme najít hesla, 

která jsou politická - „ Funkcionáři jsou v čele - vždy, když se někam 

jede."11 Pražské majálesy byly nepochybně určitým ventilem společenského 

napětí. Přestože byly organizovány shora, na stranický a svazácký aparát 

jistě padala hrůza při představě projevů svobodného myšlení a kritiky své 

politiky. V příspěvku Michala Svatoše je majálesům přikládán celkem velký 

politický význam. Do jaké míry se jednalo o cílené politické projevy nebo jen 

nonkonformní projevy nepolitického charakteru, o tom se neodvážím 

spekulovat. Velký význam spatřuji v tom, že i vlivem studentských oslav a 

následných nepokojů se začal měnit vztah strany k studující mládeži. 

Samozřejmě se mezi studenty pohybovalo hodně policistů, uniformovaných 

i v civilu. Také mnoho svazáků dostalo za úkol informovat StB o 

protistranických projevech. Hesla, která se na oslavách objevovala, měla 

někdy opravdu protirežimní charakter, ale většina z nich se z obyčejné 

recese stala politickými až v očích policistů a svazáckých funkcionářů. 

Samotné přípravy oslav majálesu byly spíše svazáckou inscenací 

s obavami před svobodným duchem, který se u studentů projevuje v každé 

historické době, a z jejich nespoutanosti pramenící z jejich mládí. 

11 ) Svatoš, M. : Studentské Majálesy šedesátých let, Zlatá šedesátá, Ústav pro českou literaturu AV 
ČR, Praha 2000, str.95 
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Aparátníkům a policistům nejvíce leželi v krku studenti, kteří se po 

oficiálních oslavách shromažďovali na Petříně. A opět jsme v roce 1963, 

kdy se na Petříně sešlo kolem patnácti set mladých lidí. Po následném 

policejním zásahu bylo zadrženo 35 účastníků. 12 

„ Já jsme nebyl na tom Petříně, když tam honili některý ty nešťastníky, 

ale to byla hrozná věc, hnus. Já jsem měl ještě navíc strýce, který byl 

milicionář. A ten potom přišel k nám a říkal, že by neváhal je zastřelit a 

přitom plakal,"13 vzpomíná Tomáš Pěkný, jeden z nejvýraznějších redaktorů 

Studenta a časopisu My 65, 66 na události na Petříně. Bylo mnoho těch, 

kteří byli přesvědčeni o komunistických ideálech a slepě naslouchali 

propagandě. 

„Co jsem opravdu prožíval, byl ten (majáles, pozn. autora), když tady byl 

Ginsberg,"14 vzpomíná Tomáš Pěkný. A zde se dostáváme ke studentským 

oslavám roku 1965. Významnou událostí se stalo zvolení krále Majálesu, 

kterému přihlíželo necelých sto padesát tisíc diváků.15 Allen Ginsberg byl 

nedlouho po té, co byl v souvislosti s oslavami dvakrát zatčen, vypovězen 

z Československa. Přítomnost beatnického básníka a jeho volba králem 

majálesu měla širší dopad mezi mladými lidmi, studenty a v kulturních 

kruzích. Setkal se například se Škvoreckým, výše zmíněným Kusákem 

nebo také Václavem Hrabětem. S jeho přítomností nám také vyvstává další 

negativní jev v poúnorovém Československu, kriminalizace homosexuality. 

Ve většině politických kruhů byl majáles roku 1965 hodnocen pozitivně i 

přes „incident" s volbou krále i přes satirická hesla vyjadřující nespokojenost 

s režimem. Oslav se účastnili nejvyšší státní představitelé včetně tajemníka 

ÚV KSČ Vladimíra Kouckého. Na druhou stranu je třeba podotknout, že 

studenti mohli projevit své nálady veřejně a uvolnit se ze strnulosti 

socialistické každodennosti. V průběhu majálesu, ale i v běžném fungování 

ČSM se studenti i mládež ve velké míře vzdalují svazu a velká část 

studentů přijímá svazácké aktivity jen chladně.16 

I2) Svatoš, M. :Studentské Majálesy šedesátých let, Zlatá šedesátá, Ústav pro českou literaturu AV 
ČR, Praha 2000 str.96 
u ) AA, rozhovor s Tomášem Pčkným, srpen 2006 
l4) AA, rozhovor s Tomášem Pčkným, srpen 2006 
1 ) Svatoš, M. :Studentské Majálesy šedesátých let, Zlatá šedesátá, Ústav pro českou literaturu AV 
ČR, Praha 2000, str.99 
16) tamtéž, str.99 
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Někteří komunisté a svazáci pociťovali potřebu zatraktivnit mladým lidem 

a studentům Československý svaz mládeže. Znovu si vydobýt postavení 

mezi mládeží a nabídnout mladým nové věci, kterými by je získali pro ČSM. 

Začali pracovat na nových postupech ovlivňování myšlení a ovládnutí nálad 

mezi mládeží. Na druhé straně u moci stále byli „tvrdí hoši, takový ty 

zastánci klasické linie, tak zvané partajní linie"17, kteří jen stěží akceptovali 

nové názory a postupy. Mezi jednotlivými frakcemi a odděleními uvnitř 

státního aparátu dost často probíhaly ostré diskuse, vše ovšem v rámci 

loajality k nastolenému režimu. Mezi stáním aparátem, loajálními členy 

strany, československou kulturou probouzející se ze zimního spánku a 

výraznou mladou generací stála šedivá mlčící většina, která se jen stěží 

protahovala a rozehřívala po letech dlouhé zimy. 

Vraťme se opět k Pavlu Holekovi, prvnímu předplatiteli časopisu Student. 

Jako většina studentů byl i on členem Československého svazu mládeže. 

Nebylo lehké studovat a nebýt členem ČSM. „Asi pár lidí to dalo,"18ale 

většina to přijímala buď jako samozřejmost nebo nutné zlo. Nezanedbatelný 

počet studentů byl ve svazu mládeže dobrovolně z vlastního přesvědčení. 

Mnozí tušili možnost profitovat ze členství a byli lační po funkcích a 

kariérním postupu. 

Masové členství studentů v ČSM mělo i jiný faktor. Mladí lidé, kteří ve 

větší míře vdechovali svěží vzduch přicházejícího jara, které se na krátko 

předvedlo v plné kráse v roce 1968, přinášeli své nálady i do samotné 

svazové organizace mládeže. Mladí funkcionáři, převážně přesvědčení 

komunisté, se střetávali s jinými názory svých kolegů nebo kamarádů. 

Nechci tvrdit, že by se zřekli svého ideologického přesvědčení, ale 

konfrontace s jinými názory utvářela jejich pohledy na realitu 

československého státu. Mladá generace funkcionářů měla odlišný pohled 

než jejich starší soudruzi a někdy s menšími, někdy s většími úspěchy se je 

snažila prosazovat. Ve většině případů se svazáčtí funkcionáři cíleně 

nepodíleli na uvolňování poltických poměrů, ale jejich odlišnost od starých 

dogmatiků přispívala k prosazování některých nových věcí uvnitř svazu 

l7) AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem, září 2006 
ls) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
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mládeže. Mějme ovšem stále na paměti, že funkce v ČSM přinášely snadný 

kariérní postup. 

Jak už jsem naznačil výše, na počátku šedesátých let se ve svazu 

mládeže udála řada změn ve vztahu ke studentstvu. Mladí ambiciózní 

studenti přicházeli ke slovu a začali prosazovat své zájmy a vize uvnitř 

ČSM. Studentstvu se začala věnovat větší pozornost, a to se dotklo i 

časopisecké tvorby. Svaz mládeže měl svůj tiskový orgán. Byla jím Mladá 

Fronta, „v ní byly zvláštní rubriky věnované studentům, ale pak někdo přišel 

na tu myšlenku (1963 pozn. autora), už nevím kdo, že by bylo dobré 

vydávat vlastní studentský časopis."19 Říká Dušan Macháček, tehdejší 

funkcionář ústředního výboru Svazu mládeže, oddělení studující mládeže, 

který byl jednou z osob stojících u zrodu celostátního studentského 

týdeníku. 

Přejděme nyní opět do roku 1965 a naposledy položme otázku studentovi 

druhého ročníku fakulty dětského lékařství Pavlu Holekovi, co nechce, aby 

se objevilo na stánkách časopisu, který si předplatil. „Rozhodně žádné 

kompromisy, dvojakost a malicherné spory."20 V následujících kapitolách se 

několikrát budeme moci přesvědčit, zda se medikovy obavy naplnily či ne. 

Kladná očekávání od časopisu měli nejen budoucí čtenáři, ale především 

aparátníci. Předpokládali, že prostřednictvím centrálního studentského 

časopisu budou moci působit na mladou generaci a korigovat její názory. 

Někteří komunisté si již dlouhou dobu uvědomovali zvýšenou politickou 

aktivitu studentů a pluralitu názorových proudů a nálad. Jejich pozornosti 

neuniklo, jak se názory studentů promítají do fakultních organizací 

Československého svazu mládeže. Ozývaly se hlasy po změně ideově-

výchovné práce. Strana se začala studentům více věnovat. 

„Proto byli ustanoveny vysokoškolské orgány KSČ a ČSM, realizovány 

některé náměty při zkvalitnění výuky marxismu-leninismu, je připravován 

nový vysokoškolský zákon, zvýšily se pravomoci vysokoškolských 

funkcionářů apod. Ve vysokoškolských orgánech a organizacích 

Československého svazu mládeže došlo k výraznému posilnění iniciativy a 

aktivity, které vyvrcholily v řadě besed studentů a představitelů strany a 

" ) AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem, září 2006 
2") Kalina, M. :Rozhor s prvním předplatitelem, Student 1, 1965, č. 1, str. 2 
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vlády a uskutečnění řady samostatných politických akcí/mezinárodní 

kontakty, diskuse o návrhu vysokoškolského zákona, majáles atd./"21 Snahy 

o ovlivňování dění mezi studentstvem vycházely jak z ČSM, tak i 

z některých stranických orgánů. Dušan Macháček nás již výše upozornil na 

to, že strana ve svých postupech nebyla jednotná a docházelo ke 

konfrontaci mezi zastánci „klasické linie" a zastánci nových postupů.221 přes 

odpor některých straníků se ve straně a ČSM měnil poměr ke studentské 

problematice. Důkazem toho je i časopis Student, který začal vycházet na 

podzim roku 1965. 

AMV, a.č.318-267-6 MV, Podklad pro redakční poradu časopisu Student 21. července 1965 
) AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem,září 2006 
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ZALOŽENÍ ČASOPISU STUDENT 

Důvody pro založení celostátního studentského časopisu 

Návrh na vydávání celostátního studentského časopisu byl předložen 

19.1.1965 Dušanem Macháčkem z oddělení studující mládeže ÚV ČSM a 

Stánou Kozákovou z oddělení kultury a propagandy ÚV ČSM. Na 

vypracování návrhu se podílel vysokoškolský obvodní výbor ČSM, oddělení 

kultury a propagandy ČSM a Hospodářská správa Mladé Fronty.23 Mezi 

podáním návrhu na založení časopisu a vydáním jeho prvního čísla uběhla 

dlouhá doba více než osmi měsíců. 

O studentském časopise se začalo diskutovat již mnohem dříve. Jednání 

nebyla jednoduchá. Prosazení časopisu souviselo se změnami, jimiž se 

ubírala politika uvnitř strany a Československého svazu mládeže. Podnět na 

založení časopisu vzešel, pravděpodobně již někdy kolem roku 1963, 

z oddělení studující mládeže ÚV ČSM z okruhu spolupracovníků Dušana 

Macháčka.24 

Do vlastního procesu utváření koncepce celostátního studentského 

týdeníku vstupovalo mnoho osob a orgánů. Do jednání zasahovalo VOV 

ČSM, VOV KSČ, ÚV ČSM, Mladá fronta, předsednictvo Svazu mládeže, 

vysokoškolská rada ČSM a mnoho dalších. Poslední slovo měli samozřejmě 

soudruzi z prvního a druhého oddělení ústředního výboru KSČ, bez jejichž 

požehnání se nemohl pohnout ani lísteček na stromě. Každý, kdo se zapojil 

do jednání o celostátním studentském časopisu, sledoval různé zájmy. 

V novém časopise byla spatřována možnost ovlivňovat studenty 

v mnoha směrech; organizovat jejich život, prezentovat a propagovat čím 

dál tím méně atraktivní vysokoškolské orgány svazu mládeže. 

Předpokládalo se, že se na stránkách časopisu bude představovat činnost 

vysokoškolské rady, jednotlivých vysokoškolských svazáckých organizací a 

v neposlední řadě činnost samotných studentů. Hlavní cíl, který měl ovšem 

" ) SÚA, Návrh na vydávání celostátního studentského časopisu ze dne 19.1.1965 
" ) A A, rozhovor s Dušanem Macháčkem, září 2006 
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zůstat veřejnosti utajen, byl ovlivňovat myšlení a „morálně politický profil" 

studentů25 a „mít vše pod kontrolou". 

Většina tehdejších polemik se odehrávala v časopisech. Média měla a 

mají velký vliv na utváření názoru širokého publika. Rozhlas a televize byly 

do poloviny šedesátých let a později pod plnou kontrolou cenzury a jen málo 

odlišných či „závadných" názorů proniklo do těchto institucí. Větší pluralita 

názorů se objevovala v tiskovinách. Většina novinářů již dávno zapomněla, 

jaké to je svobodně psát. Pídit se po informacích a nebát se je následně 

zveřejnit. Československá žurnalistika měla za sebou léta okupace, krátké 

poválečné intermezzo a pak přišel únor a léta zastrašování, zamlčování a 

prázdných frází. I tiskoviny byly podrobovány přísné cenzuře, ale ta 

nedopadala na všechny stejně. Nebylo ani v silách komunistických cenzorů 

číst všechny materiály vycházející v Československu. 

Přítomnost cenzury dennodenně znepříjemňovala novinářskou práci. I 

přes všechna rizika a obtíže se na počátku šedesátých let dostávaly do 

některých tiskovin názory, které nebyly shodné s uznávanou linií a některé 

sní dokonce polemizovaly. V roce 1963 upozorňovalo usnesení 

prosincového zasedání ÚV KSČ na „různá neodpovědná vystoupení v tisku, 

která překrucovala linii KSČ a útočila na principy strany a státu". Tato slova 

měla konkrétního adresáta, „především skupinu kulturních časopisů." Takto 

alespoň danou situaci popisuje tendenční historiografie.26 V počátcích tání 

hrály významnou roli kulturní a literární časopisy, zejména Literární noviny, 

Host do domu, Kultúrný život a jiné. Uveřejnění příspěvku v těchto ostře 

sledovaných listech bylo velmi obtížné. Lépe na tom byly časopisy, které se 

nehřály na tak přímém slunci popularity nebo z nějakých jiných důvodů 

nestály cenzuře za tak přísný zájem. Jednalo se o tiskoviny, které neměly 

tak široký dosah a nepřepokládalo se u nich, že by měly ambici ventilovat 

„nežádoucí" názory. Na druhou stranu když se nějaký takový příspěvek 

objevil, cenzura zasáhla velmi rychle. 

Nahlédneme-li do archivních materiálů Hlavní správy tiskového dohledu 

HSTD, vrchního cenzurního orgánu, snadno si uděláme představu o tom, 

" ) SÚA, Návrh na vydávání celostátního studentského časopisu ze dne 19.1.1965 
2Í)) Křiváková, A., Vatrák, J. -.Dějiny Československé žurnalistiky IV, Novinář, Praha 1989, str.l 14 
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jaké články byly trnem v oku orgánům státní moci. Tiskový dohled si 

například stěžuje, že nebyly 

„pochopeny zcela závěry XII. Sjezdu strany a usnesení prosincového pléna 

ÚV KSČ 1965. Jde zejména o jednostranně zaměřené články, zabývající se 

bojem proti kultu osobnosti a jeho chybami a zápornou kritikou naší 

minulosti. V některých článcích se nepravdivě tvrdilo, že se vytváří špatné 

podmínky pro tvořivé myšlení"27 Zadržovány byly články kritizující práci 

strany, stav společnosti, hospodářskou situaci, kulturní prostředí, kvalitu 

cestovního ruchu a přetisky některých zahraničních článků. Kritický obsah 

se také dostal „do jinotajných článků, aforismů a veršů,"28 a tak se při 

odhalování různých skrytých významů mezi řádky mnohokrát stalo, že byl 

zadržen i zcela nevinný text. 

Zvláštní místo mezi tiskovinami měly oficiální a polooficiální studentské 

časopisy. Tento druh tiskovin byl dost těžko kontrolovatelný. HSTD si na 

přítomnost těchto plátků několikrát stěžuje, za všechny nechrne promluvit 

jeden z pramenů: 

„Kontrola studentských časopisů je obtížná zejména proto, že ji redaktoři 

odmítají. Poukazují, že tiskový dohled není oprávněn studentské časopisy 

kontrolovat, protože prý slouží jen pro vnitřní potřebu škol. Další příčinou 

obtížné kontroly je, že tyto časopisy vycházejí nepravidelně a jsou tištěny na 

rozmnožovacích strojích, z toho důvodu je obtížné získat o nich přehled a 

podchytit je ke kontrole.'29 

Některé časopisy byly pod kontrolou ČSM, ale ani to nezaručovalo jejich 

stranickou čistotu. Některé se po zjištění možných obtíží pro oficiální kruhy 

podařilo zastavit. Mnoho redakcí však vzdorovalo tlaku a odmítalo se 

" ) AVM, a.č. 318-9-4 MV, Přehled o činnosti tiskového dohledu za obdobi 1962-1965 
AVM, a.č. 318-9-4 MV, Přehled o činnosti tiskového dohledu za období 1962-1965 

2 ') AMV, a.č. 318-267-4 MV, Zpráva HSTD, Přehled o kontrole studentských časopisů v Českých 
Krajích,1965-1966 

• Mezi studentskými časopisy mělo HSTD nejvčtší problémy s: FLP Revue časopis f.f. 
Palackého Univerzity v Olomouci, U 65 časopisem vycházejícím na univerzitě J.E. 
Purkyněho v Brně, LEF 66 časopis lesnické fakulty vysoké školy zemědělské v Brně, 
Signál časopis elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a v Poděbradech, Radar časopis 
střední průmyslové strojírenské v Děčíně, Hej Rup - pedagogická fakulta v Ústí nad 
Labem, Dialog časopis vydávaný vysokoškolskou radou KV ČSM v Českých 
Budějovicích, Index - městská vysokoškolská rada ČSM v Plzni, Impuls - Středí škola 
hotelová v Mariánských Lázních. 
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cenzuře podrobit. Docházelo také ktomu, že si redaktoři materiály mezi 

sebou vyměňovali a přetiskovali. Jeden příklad za všechny. 

V roce 1966 byl v Českých Budějovicích zastaven časopis Dialog. 

Paradoxní je, že byl vydáván vysokoškolskou radou krajského výboru ČSM. 

Do obsahu časopisu čas od času musela zasáhnout cenzura, ale 

v „posledním čísle došlo vinou pracovníka tiskového dohledu ke zveřejnění 

v obecném zájmu škodlivého článku."30 Článek se jmenoval „Co si má 

mladý člověk myslet?" a byl to přetisk prvorepublikového článku popisující 

konec rady lidových komisařů v SSSR a byl doplněn „nevhodným" 

komentářem. Poté, co byl časopis zastaven, se článek objevil ve 

středoškolském Impulsu v Mariánských Lázních. 

Nesmíme také zapomenout na pražský časopis Buchar vycházející na 

Fakultě strojního inženýrství. Hlavní slovo v redakci měli Jiří Müller a Luboš 

Holeček. Kolem nich se koncentrovali radikální studenti. Později vznikla tzv. 

Skupina pěti, která usilovala o vytvoření samostatné studentské organizace. 

Protože J. Müller a L. Holeček ohrožovali mocenský monopol centrálních 

orgánů, byli v roce 1966 vyloučeni z ČSM i ze studia a povoláni na vojnu.31 

A zde se dostáváme k tomu hlavnímu, co soudruzi očekávali od Studenta 

jako od centrálního studentského časopisu. Doufali, že jeho prostřednictvím 

budou mít větší kontrolu nad názory ve studentském hnutí, potažmo v jeho 

regionálních časopisech. Předpokládali, že vytvoří studentský časopis, který 

částečně oslabí vliv regionálních tiskovin, tak obtížně kontrolovatelných. 

V samotném návrhu na založení Studenta se můžeme dočíst: „Fakultní 

časopisy jsou často tvořeny diletantsky a mnohdy bez vědomí společenské 

odpovědnosti, jakou představuje vydávání tisku, a řadou závažných 

politických a novinářských chyb."32 Dále pak píší o tom, že časopisy jsou 

převážně odborné a nemohou splňovat ideově politické požadavky. 

Pro většinu aparátníků bylo jistě největší motivací vytvořit centralizující 

propagační prostředek, ale pro funkcionáře pocházející ze studentského 

prostředí v tom bylo i něco víc. Toužili po větší samostatnosti v rámci svazu 

30) AM v , a.č. 318-267-4 M V, Zpráva HSTD, Přehled o kontrole studentských časopisů v Českých 
Krajích,1965-1966 
31) Otáhal, M. -.Studenti a komunistická moc v Českých zemích 1968-1989, Dokořán, Praha 2003, 
str.16-17. 
32) SÚA, Návrh na vydávání celostátního studentského časopisu ze dne 19.1.1965 
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mládeže a celostátní studentský časopis vnímali jako protiváhu jiných 

tiskovin pro mladé. Při zrodu časopisu proti sobě tedy stály dva různé 

požadavky. Jeden usiloval o vytvoření nástroje k lepší kontrole studentů a 

studentského tisku, druhý byl snahou o větší emancipaci a zviditelnění 

v rámci ČSM. 

Od těchto představ se dále odvíjela jednání předcházející samotnému 

vzniku Studenta. Byly samozřejmě i hlasy, které myšlence studentského 

časopisu nepřály. Byl to okruh lidí, který se stavěl proti vydělování studentů 

z jednotného svazu mládeže. Na druhou stranu argumenty na snadnější 

kontrolu studentského tisku byly dost pádné, aby byl návrh na vydávání 

časopisu schválen. Stalo se tak poté, co prošel všemi výše jmenovanými 

orgány v červenci 1965,33 a bylo rozhodnuto, že první číslo vyjde hned v 

září. 

Podnět na založení časopisu tedy vzešel shora. Přesněji z oddělení 

studující mládeže ÚV ČSM. Na druhou stranu by vznik časopisu nebyl 

možný beze změn počátku šedesátých let. V padesátých letech by bylo 

nemyslitelné, aby se studentstvo vydělovalo z jednotné organizace tímto 

způsobem. 

Do utváření koncepce také zasáhla Stáňa Kozáková z oddělení kultury a 

propagandy ÚV ČSM. Již v průběhu jednání se formovala představa o tom, 

jakou úlohu má časopis splňovat. Byly stanoveny tři základní cíle. 1. 

ovlivňovat myšlení a morálně politický profil studentů, 2. organizovat 

svazácký a studentský život, 3. stát se tribunou vysokoškolských studentů.34 

Tvůrci myšlenky celostátního studentského časopisu se mohli inspirovat od 

svých soudruhů z jiných lidově demokratických zemí. V Jugoslávii vycházel 

dokonce týdeník se stejným názvem. Dušan Macháček se v rozhovoru 

zmínil o tom, že Jugoslávie byla v tomto ohledu jejich vzorem.35 Chtěli 

vytvořit časopis, který bude pro studenty atraktivní. Grafická úprava měla 

odpovídat cílové skupině, a co z dnešního pohledu vzbuzuje úsměv, je 

skutečnost, že „úspěch časopisu nemá být založen na povinném odběru. 

Zárukou odběru musí být kvalita, musí tam být to, co studenty opravdu 

J AM V, a.č. 318-267-6 M V, podklad pro redakční poradu 21 .července 1965 
35) SÚA, Návrh na vydávání celostátního studentského časopisu ze dne 19.1.1965 

) AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem, září 2006 
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zajímá, časopis musí být přitažlivý, pestrý, odpovídající dnešní mentalitě 

studenta.'36 Když si soudruzi z ČSM stanovili tak nelehký úkol, bylo třeba 

pečlivě vybrat osazenstvo redakce. 

Obsazení redakce 

„Samozřejmě jsme museli dát dohromady redakci. Ono nám to tehdy 

pěkně vyšlo. Vycházel totiž časopis Univerzita Karlova a ti kluci a děvčata, 

co dělali v té redakci, tak to byl takový zárodek toho nového 

časopisu,,a7vzpomíná Dušan Macháček, který v roce 1965 pracoval na 

ústředním výboru ČSM a podílel se na výběru redakce. Otevřeme tedy 

nejdříve stránky jiného časopisu, než se začteme do Studenta. 

Časopis Univerzita Karlova nebyl obvyklým studentským časopisem. 

V redakční radě byli zastoupeni pedagogové z různých fakult, osoba 

z rektorátu a pár studentů. „Do toho jsme přispívali především my, studenti 

žurnalistiky, a my jsme si tam vyloženě zkoušeli různé žánry, ...já jsem tam 

dokonce psal nějaké epigramy a takové studentské legrácky,'38 vypráví o 

svých novinářských začátcích Petr Feldstein, jedna z nejvýraznějších 

osobností pozdějšího Studenta. V Univerzitě Karlově se studenti žurnalistiky 

připravovali na své budoucí novinářské povolání a pod dohledem kantorů 

publikovali své příspěvky. Učitelé nedbali jen na profesní stránku věci, ale 

dohlíželi i na ideovou čistotu univerzitního časopisu. Do časopisu ovšem 

přispívali i studenti jiných fakult a někdy se o slovo přihlásili i starší 

kolegové. 

Redakce časopisu sídlila v budově Právnické fakulty UK a měla i vlastní 

sekretářku. Studenti začínali do Univerzity Karlovy přispívat většinou 

v posledních dvou ročnících. V době, kdy soudruzi z ČSM hledali mladou 

krev do Studenta, byl šéfredaktorem Jan Zelenka, ročníkový vedoucí 

posledního ročníku žurnalistiky. Jan Zelenka byl kontroverzní osobou, se 

kterou se ještě setkáme. V padesátých letech pracoval na velvyslanectví ve 

Švýcarsku. Později se stal šéfredaktorem Večerní Prahy, odkud musel 

odejít. Začal vyučovat na žurnalistice a vést univerzitní časopis. V roce 1967 

3<>) SÚA, Návrh na vydávání celostátního studentského časopisu ze dne 19.1.1965 
) AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem, září 2006 
) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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vstoupil velice nešetrně do běhu událostí liberalizačního procesu jako 

šéfredaktor bojkotovaných Literárních novin. Neustál tlak demokraticky 

smýšlejících oponentů a svoji roli v uměle vytvořených literárkách velice 

rychle opustil. Jeho čas přišel až po příchodu vojsk Varšavské smlouvy, za 

normalizace působil jako ústřední ředitel Československé televize. 

V časopise Univerzita Karlova byl Jan Zelenka spíše zastřešující osobou. 

V letech 1963-1964 fakticky vedl redakci jeden ze studentů. Byl jím Rudolf 

Křesťan,39 známý fejetonista, který byl již jako student v roce 1964 přijat do 

redakce Mladého světa. Později je v tiráži uváděn jako redaktor Karel Šmíd, 

spolužák výše zmíněného Rudolfa Křesťana, jedna z klíčových postav při 

vytváření redakce Studenta. Prvního z redaktorů opustíme a budeme 

sledovat osud Karla Šmída. Byl to dvaadvacetiletý mladík a velice výrazný 

student. Nejenže se již od roku 1963 pohyboval kolem univerzitního 

časopisu, ale také se jak hbitá ryba pohyboval v rozbouřených vodách 

ČSM. Jeho články na stránkách Univerzity Karlovy jsou nejednou věnovány 

problematice svazu mládeže nebo třeba dějinám KSSS. Karel Šmíd byl na 

svůj věk velice schopný po organizační stránce. Stejně jako on se na 

stránkách Univerzity Karlovy začali profilovat jiní studenti, se kterými se 

ještě mnohokrát setkáme. O sportu zde začínají psát přátelé Michal 

Novotný a Petr Feldstein. Michal Novotný se později stal redaktorem MY 

65,66 a významnou měrou se podílel na jeho zkvalitnění. Jeho vztah ke 

sportovní problematice se odrážel i na stránkách Studenta, kam přispíval 

jako externista. Často psal do vtipné sportovní rubriky „Gól", jejímž tvůrcem 

byl jinak Petr Feldstein. Pokud si pročítáme články univerzitního časopisu 

z let 1963 až 1964, nesmíme zapomenout na spolužačku výše zmíněných 

studentů, Hanu Vondřichovou. Se vznikem Studenta její jméno přímo 

nesouvisí. Do redakce přišla později, ovšem stala se jednou z výrazných 

osob podílejících se na „demokratizačním" procesu uvnitř redakce na 

přelomu šedesátého sedmého a šedesátého osmého roku. 

Hana Vondřichová, Karel Šmíd, Petr Feldstein, Michal Novotný, Rudolf 

Křesťan byli z jednoho ročníku. Dalšími jejich spolužáky byli Vladimír Petřík 

39 ) Do roku 2003 působil v týdeníku Televize, v současné době je „autor na volné noze" , 
příležitostně vystupuje v České televizi a pravidelně od roku 2004 čte své nejslavnější fejetony na 
stanici Vltava. 
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a Petr Zeman. Studentská léta v sobě často nesou nádech nejhezčího 

období života, ke kterému se člověk v mysli často vrací. Mládí, které 

nezestárne, stále prochází kolem nás v nespočetných podobách. Tréma 

zkoušek, vůně vína, večírky a netrpělivé očekávání budoucích příležitostí se 

mísí v nekonečných dialozích. Ze spolužáků se stávají přátelé a mladá 

láska se ukrývá na schodištích, v kantýnách a ve stínu dlouhých chodeb. 

Čas, který spolu studenti tráví, sbližuje. „Já jsem vnímal šedesátá léta 

(a vzpomínám na to dodneška, to není žádná nostalgie) skutečně jako 

období poměrně velmi příjemné, zajímavé a stále příjemnější a stále 

zajímavější až do toho srpna 1968... . My spolužáci jsme k sobě měli 

hodně blízko a nejenom teda po stránce profesní, ale byli jsme i kamarádi. 

Můžu říct, že tehdy byl Karel Šmíd můj nejbližší kamarád,"40 zrcadlí se staré 

přátelství do slov Petra Feldsteina, i když nutno podotknout, že po několika 

letech se cesty těchto mladých mužů rozcházejí. 

V časopise Univerzita Karlova můžeme sledovat první novinářské krůčky 

několika později známých žurnalistů. Mezi prvními články, rozhovory, 

fejetony a epigramy nacházíme i básně mladých studentů. V těchto verších 

se odráží věk a nálady autorů. Za všechny si zde připomeňme báseň 

jednadvacetiletého Tomáše Pěkného: 

„Ticho 
Tomáš Pěkný 

Přijdeš a na schodech ti báby prohovořej tvé malé 
Zaškobrtnutí 

Tak jak se ti nohy zajíkty A zvonek pupík nekonečna 
Jež tě čeká tam za dveřma Kde já sedím Kouřím Zuby mi 

Drkotaj 
A říkám vypadá to na zneuctěni holka 

No jo už je to tak 
A k tomu venku prší 

Kluci pláčou štěstím na fotbale 
Až ti pošeptám 

Svým hlasem nejtišším 
To báby na koštěti už přicházej domů 
Uvařit kozlům a páprdům 
Poklidit předsíň a pucovat obrazy 

A až ti pošeptám 
Nejtišším hlasem svým Andělským Modlícím To slovo 

Neslyšitelné 
Vím že jeden z těch kozlů co drncají čelíčky po tvých nohách 

Tam Na dlážděni 
Pozdvihne vědmino koště jak monstranci 

A slavnostně dlouze neutuchajícně bude klepat na stěnu 
Aby už bylo ticho tichouci'^1 

4<1) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
4I) Pěkný, T. -.Ticho, Univerzita Karlova 11, 1964, č.9, str. 3 
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Tomáš Pěkný byl studentem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

Specializoval se na historii a český jazyk. Do univerzitního časopisu mnoho 

nepřispíval. Vlastně tato báseň je jediný příspěvek, který se mi podařilo 

najít. Ovšem s časopisem měl společného více, než se na první pohled 

může zdát. Ve školním roce 1964/1965 byl zvolen za studenty do redakční 

rady Univerzity Karlovy. Pro nás je důležité, že měl vazby na výše zmíněné 

studenty. Později se stal spolupracovníkem Michala Novotného v MY 65,66 

a 67, kde jako první dovolil uveřejnit báseň Jana Zahradníčka. V roce 1967 

a 1968 společně s Petrem Feldsteinem vytvořili novou radikální tvář 

časopisu Student. 

Mezi studenty se na stránkách Univerzity Karlovy objevují jména i 

starších profesionálů; třeba šestadvacetiletý Přemysl Veverka. Nebo 

grafickou úpravu univerzitního čtrnáctideníku připravoval Miroslav Klomínek, 

který v roce 1965 dosáhl Kristových let. I později se kolem časopisu 

Univerzita Karlova pohybovalo pár zajímavých lidí. Za všechny jmenujme 

Petra Bartůňka.42 

Ve školním roce 1964/1965 byl hlavním redaktorem v Univerzitě Karlově 

Karel Šmíd. Stal se také pojítkem mezi studenty a funkcionáři při 

sestavování redakce Studenta . O přípravě nového časopisu měl ty 

nejčerstvější informace a své kontakty v ČSM využíval i při práci 

v univerzitním časopise. Připravoval rozhovory s lidmi jako byl například 

předseda ÚV ČSM Miroslav Zavadil.43 Podobným směrem směřovala i jeho 

spolužačka a kolegyně Gabriela Žemličková,44 která se také později objeví 

v časopise Student. 

4") Petra Bartůňka zmínil v rozhovorech Petr Feldstein i Tomáš Pěkný. 
• Petr Bartůněk byl student medicíny a pozdější lékař. Stál u založení časopisu Reflex 

pro mediky .V šedesátých letech uspořádal Expedici Lambaréné - výprava za Albertem 
Schweitzerem, který se tam zabýval bojem proti tropickým chorobám. Expedice se 
uskutečnila v roce 1968. Na cestu zapůjčila Kopřivnická Tatra vůz Tatra 138 VN . 
Expedice trvala 257 a hlavním cílem byla nemocnice v Lambaréné. Expedice 
neprobíhala bez problémů. Ve městě Tananga v Zairu byla zadržena místními vojáky. I 
přes všechna nebezpečí se osmi členná výprava vrátila do Čech. Petr Bartůněk svůj 
život zasvětil medicíně a IV. Interní klinice l.LF UK. V letech 1990-1993 byl proděkan 
fakulty a od roku 1995 přednosta IV. interní kliniky l.LF. UK. 

43) Šmíd, K. :Na skok za předsedou ÚV ČSM, Univerzita Karlova 11, 1964, č. 6, str. 1.-2.; 
v odpovědích Miroslava Zavadila jsou j iž cítit názory, že je třeba studenty opět integrovat do 
jednotné ČSM. Jsou zde cítit obavy z rozbití svazu mládeže a přílišného vydělování studentstva. 
44) psala články zabývající se svazem mládeže a vysokoškolskými výbory ČSM. 
Žemličková, G. :První mezinárodní seminář pražského VOV ČSM, Univerzita Karlova 11, 1964, č. 
8-9, str. 1-2 
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V orgánech ČSM probíhala jednání o novém celostátním studentském 

časopise a Karel Šmíd začal, pravděpodobně někdy v průběhu zimního 

semestru 1964, rozhazovat sítě mezi studenty. Iniciativa na založení 

časopisu vzešla z ČSM, jak již bylo předesláno výše. Na přípravě časopisu 

měl svůj podíl i Karel Šmíd, ale pro soudruhy z ČSM byl příliš mlád a bez 

zkušeností, aby mohl stát včele časopisu. Svazáčtí funkcionáři, ale i 

aparátníci ze strany, potřebovali do vedení redakce někoho, kdo by byl 

starší, zkušenější a ideově prověřený. Výběr padl na Václava Krále. 

Václav Král byl dlouholetý funkcionář ČSM. Nejprve pracoval ve svazu 

mládeže s dělnickou mládeží. Později byl předsedou obvodního výboru 

ČSM v Praze 7, odkud se propracoval do městského výboru ČSM v Praze a 

stal se jeho předsedou. Strana a ČSM tohoto velice ostříleného a 

prověřeného svazáka vyslala, aby se ujal šéfredaktorského postu v nově se 

rodícím časopise Student. Na přípravě redakce začal spolupracovat 

s Karlem Šmídem a společně hledali mezi studenty a novináři píšícími do 

Univerzity Karlovy. Během školního roku 1964/1965 se rozhodovalo o tom, 

kdo potáhne po Králově boku do nového dobrodružství jménem časopis 

Student. 

obrázek č.1 : AA, Student 1, 1965, č.1, str.2 - (původní fotografie pořízená v létě 1965) 
Redakce studenta - sedící z leva: Karel Šmíd, Miroslav Klomínek, Petr Feldstein, 

stojící z leva: Václav Král, Vladimír Petřík, Peter Zeman, Pavel Kohn, Přemysl Veverka 
a Hana Šverknerová 

Za šéfredaktora časopisu Student byl tedy vybrán svazácký funkcionář 

Václav Král. Je nutno podotknout, že nebyl vzděláním novinář, ale ČSM 

mělo jiné priority, jak nám připomíná jeden z bývalých kádrů svazu mládeže 
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Dušan Macháček: „ ... pro tehdejší dobu bylo nutný, aby tam byl člověk, 

který má důvěru ve stranickém a svazáckém aparátu. V redakci měl mít 

takovou úlohu, aby vše držel v tendencích politiky partaje a svazu 

mládeže. ,AS 

Zástupcem šéfredaktora se stal samozřejmě Karel Šmíd. Velkou měrou 

ktomu přispěli jeho konexe v ČSM, ale také jeho organizační schopnosti a 

zkušenosti z časopisu Univerzita Karlova. Do redakce sebou přivedl své 

spolužáky Petra Feldsteina, Petra Zemana a Vladimíra Petříka. 

Peter Zeman se stal bratislavským dopisovatelem. Vladimír Petřík se 

začal věnovat vnitropolitické rubrice a Petr Feldstein sportu. Ze starších 

kolegů měl s Vladimírem Petříkem na starost vnitropolitickou rubriku 

Přemysl Veverka. Své zkušenosti z časopisu Univerzita Karlova měl při 

grafické úpravě stránek Studenta zúročit Miroslav Klomínek. 

Dále se v tiráži Studenta objevuje jméno, o kterém doposud nebyla řeč. 

Kulturní rubriku připravoval Pavel Kohn. Věkem již starší novinář a 

uznávaný divadelní kritik.46 Na fotografii, která byla pořízena někdy 

v Iétě1965, vidíme také první sekretářku Studenta Hanu Šverknerovou. 

Věkový průměr novinářů v žádném případě neodpovídal typickému 

studentskému časopisu. O to ani nešlo. Jak už vyplynulo z předešlého 

textu, funkcionáři z ČSM usilovali o vytvoření časopisu pro studenty, který 

budou mít pod kontrolou a bude ovlivňovat ostatní studentský tisk. Zárukou 

kontroly a správné ideové linie měl být Václav Král a Karel Šmíd. Studenti 

žurnalistiky měli být zase zárukou toho, že se časopis příliš nevzdálí cílové 

skupině a starší osazenstvo mělo do Studenta přinášet profesionální prvek. 

Redakce byla tedy vytvořena a mohlo se začít s přípravou vlastního 

časopisu. 

Příprava časopisu 
Mezi podáním návrhu na vydávání celostátního studentského časopisu, 

jeho schválením a vlastní realizací uplynula poměrně dlouhá doba. 

Schválení vzniku časopisu bylo celkem složitým úkolem, neboť návrh 

musel být předložen a projednán v různých orgánech ÚV ČSM a ÚV KSČ. 

45) AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem, září 2006 
6) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
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Po mnohých průtazích a zdlouhavých jednáních se v červenci 1965 

sekretariát ÚV KSČ vyjádřil ve věci časopisu Student kladně 47 S přípravou 

časopisu se začalo již dříve. 

Byla ustanovena redakční rada. Nepodařilo se mi přesně zjistit, kdo v ní 

zasedal. S jistotou mohu tvrdit, že tam byl Dušan Macháček za oddělení 

školských organizací ÚV ČSM, Stáňa Kozáková za oddělení kultury a 

propagandy ČSM, dále také lidé z vysokoškolské rady. S největší 

pravděpodobností se v otázkách časopisu angažoval i předseda 

vysokoškolského výboru ČSM Josef Ondrouch. Dalo by se předpokládat, že 

právo hovořit do utváření celostátního týdeníku si nenechá vzít předseda 

ÚV ČSM Miroslav Zavadil. V redakční radě nesměl chybět i někdo 

z redakce. Určitě v ní zasedal Václav Král a možná i Karel Šmíd. Redakce a 

redakční rada nebyli jediní, kdo se podíleli na přípravách. 

Hospodářská správa Mladé fronty již od února 1965 připravovala 

podklady ekonomického charakteru. Předběžný výčet nákladů na vydávání 

podzimních čísel téhož roku bylo 369 100,-. Přičemž se počítalo s tržbou 

382 700,- při 30 000 výtiscích s 3% remitendou. Z úsporných důvodů bylo 

rozhodnuto o formátu časopisu, a to tak aby se mohl tisknout „v tiskárně Mír 

na stejných rotačkách jako Práce nebo Mladá fronta."48 Hospodářská 

správa MF také zajišťovala hmotné vybavení a hledala vhodný prostor pro 

umístění redakce 49 Redaktoři museli vzít zavděk jednou místností v domě 

městského výboru ČSM v Senovážné ulici,50 která jen stěží mohla 

odpovídat potřebám celostátního týdeníku. V redakci se začalo pracovat 

dávno před tím, než vyšlo první číslo. V létě 1965 tam byla pořízena i 

fotografie redakce (viz výše). 

Kontrola shora a byrokratický přístup aparátu ČSM a KSČ se odrazil i 

v dokumentech, bez nichž by vydávání časopisu bylo nemyslitelné. Musela 

být vytvořena a odsouhlasena koncepce nového časopisu. Dopředu muselo 

být připraveno ke kontrole tématické zaměření prvních dvanácti čísel a u 

47) AMV, a.č.318-267-6 M V 
) SUA, Návrh na vydávání celostátního studentského časopisu ze dne 19.1.1965 

so) SÚA, Návrh na vydávání celostátního studentského časopisu ze dne 19.1.1965 
' ) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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šesti čísel musely být předloženy pracovní názvy článků. Soudruzi nechtěli 

ponechat nic náhodě.51 

S přípravami nultého i prvních oficiálních čísel zahájila svoji činnost 

HSTD a cenzoři v Mladé frontě. Časopis spadal pod nakladatelství Mladá 

fronta a jeho obsah byl kontrolován v redakci Mladé fronty spolu s dalšími 

25 týdeníky a jinými tiskovinami. 52 Na cenzuře a utváření obsahového 

zaměření se nemalou měrou podílela redakční rada a orgány ČSM. 

Již při přípravách časopisu ideologické oddělení ÚV KSČ nesouhlasí 

s některými návrhy v koncepci Studenta. Pro přiblížení atmosféry doby si 

zde uveďme jeden příklad za všechny. Redakce v materiálech, které 

předkládala na ÚV ČSM a ÚV KSČ, popisovala, že chce čtenáře informovat 

o různých událostech, ekonomických a politických záležitostech, 

představovat různé kulturní a filozofické směry atd. To se nelíbilo na 

ideologickém oddělení ÚV KSČ, kde si ve svém vyjádření k obsahovému 

zaměření stěžují, že redakce chce: „ Spíše ... objektivisticky popularizovat 

kde co, než ... účinně zabezpečovat marxistickou koncepci časopisu. 

Časopis typu Student nemůže pouze seznamovat a přetiskovat materiály, 

ale měl by soustavně seznamovat své čtenáře a popularizovat politiku 

strany, vést k aktivní politické činnosti, kriticky hodnotit a zásadově 

vystupovat proti nesprávným názorům."53 Soudruzi z ideologického 

oddělení spatřovali ve studentském časopise jeden z projevů studentské 

emancipace a nejednotnosti uvnitř ČSM. Protiváhou jim byli lidé z oddělení 

studující mládeže ÚV ČSM a vysokoškolské rady, kteří se snažili časopisu 

do jisté míry pomáhat. Jedním z nich byl již několikrát zmiňovaný Dušan 

Macháček. 

Ještě před vydáním prvního čísla byly zadrženy některé materiály, které 

svým obsahem dráždily příslušné orgány pro ochranu ideologické čistoty 

5I) Dokumenty jsou uloženy jak v SÚA ve IV. Oddělení, tak i v A M V 
• jedná se například o samotný tematický plán na období říjen - prosinec 1965, AMV, 

a.č. 318-276-6 M V 
• nebo o různá vyjádření k tematickému plánu SÚA, vyjádření ideologického oddělení 

ÚV KSČ nebo stanovisko ideologického oddělení ÚV ČSM, v SÚA bude dokumentů 
jistě ještě mnohem víc, ale doposud nebyly zpracovány, a tak je přístup k nim dosti 
problematický 

2) AMV, a.č. 318-267-4 MV,Seznamy časopisů kontrolovaných v RP, LD, SS, MF, Ol a studentské 
časopisy v českých krajích 
" ) SÚA, Vyjádření ideologického oddělení ÚV KSČ o obsahovém zaměření týdeníku 
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54 
Studenta. HSTD zadržela příspěvek o útěcích mladých lidí za hranice. 

Tento příspěvek měl být s největší pravděpodobností otištěn již v nultém 

čísle časopisu. Není ovšem jisté, zda-li bylo realizováno.55 

Tlaky shora a zdlouhavá vyjednávání prodloužily dobu prvního vydání 

časopisu Student. V původním návrhu se počítalo, že první číslo vyjde hned 

1. září 1965. Nestalo se tak. První číslo Studenta vyšlo až 5.října 1965. 

Musíme ovšem podotknout, že ve své době to nebylo nikterak velké 

zpoždění. 

Název Časopisu 

„Musím říct, že prapůvodně, to je také jedna z věcí, o které ví jen pár lidí, 

jsme se měli jmenovat jinak. Tehdy přišel Karel Šmíd a říkal, že bychom 

měli vymyslet nějaký název. To se vůbec nemluvilo o Studentovi. Ani jedna 

z těch variant nebyla Student. Dnes už to nezní tak originálně, ale my jsme 

se chtěli jmenovat Impuls. Tehdy ještě nic takového nebylo. ... Také to více 

symbolizovalo, o co nám jde. No a my jsme z toho byli docela otrávení, že 

nakonec takový nic neříkající a zároveň vše říkající, dá se říct takový 

bezpohlavní název (Student, p.a.) nám byl vnucený. <£6slova Petra 

Feldsteina nás upozorňují na další fakt. Představy svazáckých funkcionářů 

a mladých žurnalistů se v mnoha směrech rozcházely. Obecně název 

symbolizuje i obsah a zaměření časopisu. Hned od prvního okamžiku se 

projevuje rozkol vtom, kdo jak vnímá, pro koho má být časopis určen. 

Svazáci chtěli integrovat studentstvo jako celek a sbližovat studenty 

s ostatními sociálními skupinami mládeže. Studenti žurnalistiky vstupovali 

do studenta s představou, že budou psát pro mladou inteligenci. Bezesporu 

také toužili po originalitě, neboť časopisů s názvem Student vycházelo 

v minulosti již několik. 

Na konci devatenáctého století vycházel časopis Student.57 Byl to 

časopis věnovaný studentstvu, ale neměl delšího trvání. S největší 

54) SÚA, Stanovisko ideologického oddělení ÚV ČSM k hodnocení Studenta 
) Pamětníci si na nulté číslo pamatují jen matně a v pramenech je o něm jen jedna zmínka. Fyzicky 

se mi ho nepodařilo najít. 
(') AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 

5?) Student časopis věnovaný studentstvu - Č. 1 (1892)-č. 3 (1892), Praha, lx týdně (Obsahuje 
přívazky: Lumen,Hláska) 
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pravděpodobností vyšla jen tři čísla v roce 1892. O pět let později se ke 

stejnému názvu vrátil Ludvík Dyk.58 Na počátku dvacátého století Ludvík 

Bárta vydával časopis se stejným názvem.59 V podtitulu měl napsáno 

neodvislý týdeník mladé generace a vycházel v letech 1907 a 1908. Dalším 

Studentem byl časopis českého studentstva vycházející okolo roku 1945. 

obrázek č.2: AA: Student - časopis českého studentstva 1, 1945, č.1, str.1 

O názvu se rozhodovalo v užším vedení vysokoškolské rady. Václav Král 

se na těchto jednáních také podílel. Apelativem Student chtěli svazáčtí 

funkcionáři vyjádřit, že časopis se týká všech studentů, nejen 

vysokoškoláků. „A my jsme také potřebovali, aby to v názvu neprovokovalo 

ty, kteří tomu nepřáli. Tam (na ÚV KSČ, pozn.autora) byl názor, aby se 

studentstvo příliš nevydélovalo z ostatní mládeže ,60" vysvětluje Dušan 

Macháček další z důvodů, proč se ve vysokoškolské radě rozhodli pro 

Studenta. 

V podtitulu bylo napsáno týdeník Československého svazu mládeže. 

V kontextu s tím, co bylo uvedeno výše, je zřejmé, že podtitulem chtěli 

vydavatelé symbolizovat integritu s ČSM. Také je zřejmé, na kom byl 

týdeník závislý a pro jaké účely byl založen. 

") Student 1, Praha 1897, vydával Ludvík Dyk, 1897, periodicita není známa 
' ) Student neodvislý týdenník mladé generace - roč. 1 (1907)-roč. 2 (1908), Praha, vydával Ludvík 
Bárta, l x týdně 
''") AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem, září 2006 

Jednotu! 

STUDENT 
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První číslo 

„...Studente, před několika hodinami se ti narodil Student, po němž jsi tak 

dlouho volal ...,'ß1 uvítal první čtenáře šéfredaktor nového časopisu Václav 

Král a jeho úvodní slova o zrození doplňovala fotka čerstvě narozeného 

dítěte na titulní straně. Úterního rána 5. října 1965 měli všichni, kdo 

asistovali při porodu v tiskárně Mír plné ruce práce, neboť se jim narodilo 

třicet tisíc novorozeňat osmistránkového týdeníku Student. 

Mnozí studenti opravdu čekali na první vydání celostátního studentského 

týdeníku, někteří z nich si jej předplatili již během letních měsíců. Na 

stránkách časopisu Univerzita Karlova, ale i v jiných tiskovinách byli 

informováni o přípravě Studenta a také v nich mohli nalézt kupón na 

předplatné. Dvacátého května si mohli být téměř jisti, že časopis bude 

opravdu vycházet. V Univerzitě Karlově byl zveřejněn otevřený dopis 

Václavu Královi62, který nenechal nikoho na pochybách. Přípravy časopisu 

se chýlily ke zdárnému konci. Pod dopisem byl podepsán Petr Feldstein, 

Miroslav Klomínek, Vladimír Petřík a Karel Šmíd, kteří již jistě věděli, kde 

bude jejich budoucí místo. 

Když si pak v říjnu 1965 studenti za jednu korunu Studenta koupili, pokud 

jim už nebyl doručen, mohli se přesvědčit, nakolik byla jejich očekávání 

splněna. Na titulní straně vedle šéfredaktorova úvodního slova našli článek 

o jaderných pokusech, který napsal Petr Krul. Tento velice pozoruhodný 

mladík, který již v osmnácti letech přeložil Poeova Havrana,63 nás bude 

provázet po celou dobu našeho příběhu, i když nikdy do redakce Studenta 

nepatřil. Byl spolužákem a přítelem některých redaktorů a již zde mohu 

předeslat, že velice neblaze proslul v době po roce 1968. 

Na druhé straně týdeníku se poprvé představily pravidelné rubriky. 

„Věrozvěsti" byl nadpis objevující se v každém čísle vždy nad dvěma 

krátkými příspěvky s humorným nádechem. „Vadí nevadí" byla rubrika 

určená ohlasům čtenářů a pod touto rubrikou ještě vycházel sloupek „Hyde 

Park", kde byl prezentován vždy nejvtipnější a nejoriginálnější názor nebo 

nějaká zajímavost. K další pravidelné rubrice se čtenář mohl dostat na 

6I) Král, V. :Úvodní slovo, Student 1, 1965, č.1, str.l 
('2) Otevřený dopis příštímu šéfredaktorovi celostátního týdeníku pro vysokoškoláky Univerzita 
Karlova 11, 1965, č.18, str.4 
('3) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
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straně sedm. Byla jí „Vita Nostra", několik krátkých sloupečků ze života 

vysokých škol. Zde se studenti mohli dozvědět, co zajímavého se děje na 

školách v celém Československu. Pravidelně se v časopise objevoval vtipný 

sloupek ze sportovního prostředí „Gól týdne". Čtení na pokračování čekalo 

na čtenáře na straně tři. Do konce roku si mohli přečíst „Tajemství 

španělské truhly" od Agáty Christie. 

Petr Feldstein do prvního čísla napsal příspěvek o armádě a Pavel Kohn 

prvním čtenářům přiblížil atmosféru mezinárodního festivalu studentských 

divadel v Záhřebu. Na stránkách prvního čísla došlo na setkání Krále 

s Císařem. Šéfredaktor Václav Král vyzpovídal ministra školství a kultury dr. 

Čestmíra Císaře. Celá poslední strana byla věnována mezinárodní 

studentské brigádě ve Finsku. 

Časopis Student se narodil do velmi početné rodiny tiskovin 

vycházejících ve vydavatelství Mladá fronta. Jeho staršími sourozenci byli 

například Mladý svět, Mladá fronta, Práce mladých, Věda a technika 

mládeži. Do širšího okruhu příbuzenstva patřily i týdeníky jako 

Gottwaldovec, Náš beton, Průkopník, Prosévačka nebo Stavbaři vpřed. Nad 

veškerou touto drobotinou bděli strýčci cenzoři sedící přímo ve vydavatelství 

Mladé fronty. Nepravidelně se mezi těmito časopisy objevovala i Mladá 

fronta zahraničním studentům. A v žádném případě nesmíme zapomenout 

na dětské časopisy jako bylo ABC mladých techniků a přírodovědců, 

Ohníček, Mateřídouška a měsíčník Pionýr. 

Rudolf Křesťan působící již rok v Mladém světě, jistý vojín základní 

vojenské služby, herec Václav Sloup a Michal Novotný, zakládající člen 

redakce MY 65 přispěli svými přáními novorozenému časopisu. A zde se 

dostáváme k prvnímu zásahu HSTD. 1. 10. 1965 zadržel jistý Mareček 

Novotného přání Studentu. Cenzura se nezabývala jen ideologickou 

čistotou a ochranou strany, ale lpěla i na čistotě slov jako takových. Michal 

Novotný ve svém přání musel pozměnit zvýrazněnou pasáž: 

„Před prvním číslem Studenta mám několik pocitů. Jednak trému, jednak 

radost a pak doufám. Trému proto, že bude-li Student špatný časopis, 

bude se možná říkat: To je ten Novotný, co se přátelí s těma, co dělají 

ten hloupej časopis. To bude taky pěknej blbec. Mám ale trému i 
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z toho, že by se mohlo říkat: Ten časopis dělají ti, co se přátelí s tím 

volem, to bude asi špatný časopis. ...,e4 

Časopis byl tedy na světě. Do jaké míry se naplnily či nenaplnily jeho 

obavy, nám prozradí následující strany, ale již na tomto místě mohu říct, že 

Novotný se v posledním roce existence Studenta za některé své 

novinářské kolegy rozhodně stydět nemusel. 

Iniciativa k založení časopisu Student jednoznačně vzešla shora. Již 

několik let se komunistické orgány necítily jistě v otázkách studentského 

hnutí. Znepokojovalo je několik problémů najednou. Vlivem přílivu svěžího 

vzduchu do české kultury, předznamenávajícího příchod jara, proměňovaly 

se i nálady mezi studenty. Totalitní režim se snažil potlačovat hlasy volající 

po větší liberalizaci a vynakládal mnoho sil na kontrolu vůdců studentských 

spolků.65 Ke změnám docházelo i uvnitř svazové organizace ČSM, zde se 

o slovo hlásili čím dál více funkcionáři, kteří byli studenti nebo absolventi 

vysokých škol. Toužili po větším prostoru v rámci svazu mládeže. Tlaky 

svazáckých funkcionářů na starší soudruhy a především to, že si soudruzi 

z vedení KSČ uvědomovali potřebu změny přístupu ke studentům, vedlo ke 

změnám uvnitř ČSM i KSČ. Institucionální změny, které přinesl rok 1963 -

založení vysokoškolských výborů KSČ a ČSM a o něco později 

vysokoškolských obvodních výborů strany a svazu, přinesly do jisté míry 

možnost kontroly a vlivu nad studentským živlem. Na druhou stranu, a to je 

myslím podstatnější, vedly i k většímu vlivu studentů uvnitř ČSM. 

Orgány ČSM orientované na studenty - Vysokoškolská rada ČSM, W 

ČSM v Praze, Brně a Bratislavě, oddělení studující mládeže ÚV ČSM a 

VOV ČSM - se snažily prosazovat v rámci možností vlastní politiku uvnitř 

stranického aparátu. V období mezi lety 1963 - 1965 se jim také podařilo 

prosadit vydávání celostátního studentského časopisu, od kterého 

očekávali, že bude sloužit k propagování jejich činnosti a bude přispívat 

k jejich vlivu uvnitř studentstva. 

Společná očekávání příslušných orgánů KSČ a ČSM od Studenta 

zahrnovalo několik požadavků. Hlavním cílem (také argumentem, který 

přispěl k prosazení tohoto časopisu) byla jednak kontrola nad regionálním 
— 

" ) AMV, a.č.318-104-1 MV, HSTD - zadržené materiály ve Studentu v letech 1965-1968 
Ď' ) Svatoš, M. :Historie studentských majálesů, Dějiny a současnost 22, 2000, č.2, str. 22-26 
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studentským tiskem, jednak kontrola nad názory, jež bude nový časopis 

vypouštět mezi mladé lidi. První část cíle byla již od počátku určena 

k nezdaru, neboť si neumím představit prostředek, kterým by redakce 

Studenta mohla usměrňovat různorodé názory v regionálním studentském 

tisku stále, ze všech sil se bránícímu tlakům cenzury. I druhou částí 

očekávání si soudruzi nemohli být stoprocentně jisti. Již v průběhu příprav 

prvního čísla se ukázaly některé rozdílné představy redakce a „vyšších 

míst". 

Na „vyšších místech" se také přepokládalo, že časopis bude ovlivňovat 

myšlení studentů a usměrňovat jejich politické názory a nálady. Václav Král 

a Karel Šmíd byli jistou zárukou, že se na stránkách Studenta objeví „ty 

správné" politické názory, ovšem redakci tvořili i jiní lidé a neméně 

podstatná byla i potřeba brát ohled na čtenáře. Vysokoškolská rada a 

funkcionáři ČSM chtěli, aby se časopis stal organizačním prostředkem 

svazáckého a studentského života. To se do jisté míry dařilo, ale jen za 

stálého tlaku z vyšších míst. Vysokoškolská rada ČSM a především ČSM 

chtěli prostřednictvím časopisu integrovat studenty s ostatními skupinami 

mládeže. Jak? To možná netušili ani sami svazáčtí funkcionáři. 

Po zdlouhavých jednáních se podařilo vytvořit časopis, který ač se tak 

prezentoval, v žádném případě nebyl studentským časopisem. Byl to spíše 

týdeník pro studenty vedený pod dohledem starších a zkušenějších, ve 

svých počátcích s velkým vlivem shora. Jeho „nic neříkající a zároveň vše 

říkající"66 název společně s podtitulem symbolizovaly, komu časopis patří a 

pro jaké účely byl vytvořen. Na druhou stranu časopis začal žít svým 

vlastním životem. I přestože byl pod dohledem nespočetně přísných očí, 

pomalu se na jeho stránkách projevovaly příznaky choroby, které se štítí 

každý totalitní režim - projevy samostatného myšlení. I když v žádném 

případě se ve svých začátcích nedá srovnávat s tiskovinami jako byly 

Literární noviny, kde se redakční rada snažila ze všech sil prosadit různé 

texty vzdor tvrdé cenzuře.67 

ř'c') AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
6 ) Jungman, M. -.Literárky - můj osud, Atlantis, Brno 1999 
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ČASOPIS STUDENT V LETECH 1 9 6 5 - 1 9 6 7 

Redakce časopisu 
Od roku 1965, kdy začal časopis vycházet, až hodně hluboko do roku 

1967 se redaktoři Studenta tísnili v jedné místnosti v Senovážné ulici 

v budově městského výboru ČSM. Již po prvním roce fungování redakce si 

v hodnocení práce kolektivu stěžuje na složité pracovní podmínky 

způsobené nedostatečným materiálním zabezpečením.68 Redaktoři neměli 

vlastní stoly. Všichni pracovali za pomoci jedné paralelní telefonní linky. 

Prostory byly o to nevyhovující, čím více externích pracovníků a náhodných 

dopisovatelů se na redakci nabalovalo. Vydavatel, tedy ČSM, situaci řešil 

způsobem sobě vlastním. Problém se odsouval z jednoho jednání na druhé. 

Václav Král si několikrát stěžuje na ÚV ČSM, že situace kolem materiálního 

zabezpečení časopisu se stále neřeší. Dostalo se mu několikrát podobné 

odpovědi jako je tato: „Za významný moment v další práci časopisu 

pokládáme vyřešení pracovních podmínek redakce. Vtom se s redakcí 

shodujeme. Nesouhlasíme však s formulací, že vydavatel není schopen 

situaci řešit. Přes několikerá jednání a snahu se však nepodařilo doposud 

řešení najít."69 Funkcionáři z ČSM dali svému někdejšímu kolegovi za 

pravdu vtom, že situace je problematická, ale dál se nepohnul ani kámen. 

Není se co divit. Když si vzpomeneme, kolik jednání předcházelo vzniku 

samotného časopisu, musíme si přiznat, že rok v tomto ohledu není žádná 

míra. Nové redakce se žurnalisté dočkali až po více než dvou letech, někdy 

na konci léta nebo spíše až na podzim roku 1967. Přestěhovali se do 

krásného domu z konce 19. století na Staroměstském náměstí. Podle 

vzpomínek Petra Feldsteina měla nová redakce úplně jinou atmosféru. 

Konečně po dvou letech mohli novináři pracovat v místnostech 

připomínajících skutečnou redakci. Veliké prostory působily reprezentativně 

na návštěvy, které se do časopisu dostavily. Šéfredaktor měl vlastní 

kancelář a redaktoři se mohli jít provětrat na malý balkónek nad 

"8) SÚA, Materiál pro vedení vysokoškolské rady ČSM, předložený Václavem Králem 31 ledna 
1966 
69) SÚA, Stanovisko ideologického oddělení k hodnocení Studenta 
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Staroměstským náměstím. To už ale začínala jiná epocha existence 

časopisu Student, o které budem hovořit později. 

Kolektiv redakce byl podle slov šéfredaktora Václava Krále stmelený již 

po prvním roce fungování časopisu. Jistě ktomu přispěl fakt, že většina 

redaktorů se znala již z předešlých let a jejich vztahy byly veskrze přátelské. 

I přes působení ve výše popsaných podmínkách zavánějících ponorkovou 

nemocí nedošlo prý k závažnějším konfliktům. Rozpory, ke kterým 

v časopise docházelo, byly spíše věcného charakteru a napomáhaly 

k vytříbení názorů na koncepční skladbu nebo na dílčí problémy. Tyto 

konfrontace byly tedy prospěšné pro samotný obsah a zkvalitnění práce 

redakce. Václav Král byl také velice spokojen s věkovými rozdíly mezi 

jednotlivými pracovníky svého týmu.70 Zde je třeba se zamyslet nad 

studentským charakterem časopisu. Nejenže byl časopis vytvořen shora, 

ale pohled starších novinářů se mnohdy mohl vzdalovat cílové skupině a 

také se v některých případech vzdaloval. 

Složení redakce, popsané v předešlé kapitole, se několikrát proměnilo. 

V lednu 1966 do časopisu přichází velice výrazná novinářka Hana 

Vondřichová (dnes Neborová pozn. aut.), která svou prací výrazně 

poznamenala tvář Studenta. Petr Feldstein, který měl na starost zahraniční 

rubriku a sport, odchází o prázdninách 1966 splnit svoji službu vlasti. 

Vojenská povinnost ho zastihla v době, kdy se časopis rozběhl, ale jak se 

dozvíme později, i na vojně si našel cestu ke svému řemeslu. Na jeho místo 

přišel do Studenta Jaroslav Šmíd, který si vzal na starost zahraniční rubriku. 

Sportu, kterého se jistě Petr Feldstein vzdával nerad, se ujal Ladislav 

Kadavý. V průběhu roku 1966 se projevily závažné zdravotní problémy u 

slovenského redaktora Petra Zemana a s jeho prací mu přichází vypomoci 

Olga Suchalová, která odchází z časopisu v březnu 1967. V roce 1967 

odchází také Jaroslav Šmíd, kterého ne na dlouho střídá Jiří Slavíček. Hned 

o několik měsíců později zahraniční rubriku vede Miloš Beneš, se kterým se 

také ještě setkáme. V průběhu roku přichází do redakce ještě jedna žena, 

Helena Votroubková. Kolem redakce se také pohyboval okruh externích 

dopisovatel ů. Často také pro Studenta psali kvalitní novináři, kteří měli 

7U) SÚA, Materiál pro vedení vysokoškolské rady ČSM, předložený Václavem Králem 31 ledna 
1966 
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vazby na některé osoby v redakci; například Rudolf Křesťan, Michal 

Novotný, Petr Krul a o něco mladší a velice pohledná Gabriela Žemličková. 

V roce 1967 dochází i ke změnám ve vedení redakce časopisu. Dušan 

Macháček v rozhovoru uvedl, že o odchodu Václava Krále bylo rozhodnuto 

shora.71 Na místo šéfredaktora byl dosazen Ivan Krofta. Podle vzpomínek 

Petra Feldsteina přišel tento muž z vojenského žurnalistického prostředí: 

„...Byl původně šéfredaktorem nebo zastupujícím šéfredaktorem některého 

z tehdejších vojenských časopisů, bohužel si nepamatuji kterého. No možná 

něco jako Křídla vlasti nebo tak nějak se to jmenovalo." Stejně jako jeho 

předchůdce Václav Král byl velice prokomunistický, ale do redakce přišel 

v době, kdy mohl jen těžko něco změnit v nastoleném vývoji. Původně jsem 

se domníval, že Václav Král musel odejít, protože se mu nedařilo brzdit 

liberalizační tenze uvnitř redakce a Ivan Krofta byl povolán na jeho místo, 

aby hasil probouzející se oheň. Ale mé předpoklady se mi nepodařilo 

podložit žádným dokumentem ani výpovědí pamětníka, nicméně je to velmi 

pravděpodobné. Dalším, koho poslali soudruzi z ČSM do Studenta, byl 

Marcel Jansen, který spolu s Karlem Šmídem zaujal post zástupce 

šéfredaktora, ale popisem těchto personálních změn jsme již zabrousili do 

tématu následující kapitoly. Ovšem i tak si zde dovolím předeslat, že 

knejvětším změnám ve složení došlo až v roce 1968. Nesmíme také 

zapomenout, že na konci roku přichází jedna z nejvýznamnějších osob 

polednového Studenta Tomáš Pěkný. 

Vraťme se ale zpět do popisovaného období. V anketě čtenářů se stali 

nejoblíbenějšími autory článků: Hana Vondřichová, Petr Feldstein, Karel 

šmíd, Přemysl Veverka a externista Rudolf Křesťan 72 Reakce čtenářů na 

nový časopis se projevily i jinak. Do redakce přišlo mimo objednávek a 

různých pozvánek během prvního roku existence přes osm set příspěvků 

nebo jiných dopisů. Podle hodnotící zprávy Václava Krále byly většinou 

pozitivní, ale jistý počet ohlasů čtenářů vyzněl i negativně. Časopisu byla 

vytýkána jistá „politická sterilita a impotence,"73 která se nejvíce projevila 

v případu odvolání oblíbeného ministra školství a kultury dr. Císaře. 

71) AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem,září 2006 
72) SÚA, Vyjádření redakce k anketě čtenářů 
" ) SÚA, Materiál pro vedení vysokoškolské rady ČSM, předložený Václavem Králem 31 ledna 
1966 
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Tragikomické je, že redakce reagovat chtěla, dokonce chtěla zveřejnit 

některé z dopisu, ale musela se podřídit tlaku cenzury.74 V tomto ohledu 

měli redaktoři poměrně svázané ruce a záleželo na jejich umu a odvaze, 

aby dokázali prosadit témata pohybující se na hraně mezi povoleným a 

zakázaným. Z tohoto odstavce také vyplývá, že šéfredaktor Václav Král 

s některými zákroky shora nesouhlasil a v hodnotící zprávě poukazuje na 

reakci čtenářů. V závěru také žádá o stanovisko VŠR. 

Musíme také brát v potaz, že časopis Student byl zaměřen na velmi 

specializovanou cílovou skupinu. Náklad, ve kterém začal vycházet (pro 

připomenutí třicet tisíc výtisků na jedno číslo), není nikterak zanedbatelný 

na tak úzce zaměřený časopis. O tom, že začátky nebyly jednoduché, 

hovoří i remitenda, která přesáhla předpokládaná 3% a v roce 1965 se 

vyšplhala na 5,28%, přičemž průměrné procento neprodaných výtisků 

ostatních zavedených tiskovin nakladatelství Mladá fronta činilo 2,15% 

z nákladu. V roce 1966 stoupl náklad na jedno číslo na čtyřicet tisíc výtisků, 

přičemž stoupla o více jak jedno procento remitenda.75 Z pozdějších let se 

mi údaje o neprodaných výtiscích nepodařilo zjistit. S největší 

pravděpodobností obliba časopisu vzrůstala, neboť se zlepšovala kvalita 

časopisu a rostl počet výtisků. 

Během své existence byl časopis často kritizován z různých míst. 

V ohlasech čtenářů se ozývala kritika jisté pasivity a mlčení v závažných 

politických událostech nebo sporech odehrávajících se na vysokých školách 

nebo uvnitř ČSM. V časopise se neobjevily i jiné materiály. Valnou část 

těchto hluchých míst měla na svědomí cenzura, ne příslušné orgány ČSM a 

KSČ. V některých případech se jednalo o předpoklad vedení redakce, že by 

článek mohl způsobit problémy. Nesmíme zapomínat i na občasné 

profesionální chyby, kterých se dopouští každý. Na druhou stranu byla 

redakce kritizována shora za to, že nedostatečně plní cíle stanovené orgány 

ÚV ČSM. Kritikám se redakce bránila a v rámci možností se snažila 

prosazovat svoji koncepci. Obsah časopisu byl vždy kompromisem mezi 

požadavky ČSM, zásahy cenzury a představami redakce. 

" Ï Z \ a V l 8 - W t l , M V > H S T D ' Z a d r Ž e n é m a t e r i á l y v e Studentu v letech 1965-1968 
) bUA, Hodnoceni Studenta za % roku 1966 
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K časopisu byly i jiné výhrady. Funkcionářům z ČSM se nezamlouvaly 

jazykové formy. Opravdové rozhořčení vyvolal mezi soudruhy z ČSM seriál 

článků respektive anket, které se ukrývaly pod názvem „Pouť k Servítovi" . 

Servit byl fiktivní postavou, pod kterou si každý mohl představit, co chtěl, a 

do komentářů o Servítovi mohl ukrýt nejednu kritiku. Servíta odstartovali 

někteří redaktoři Studenta, ale i externí dopisovatelé, jedním z nich byl i 

Rudolf Křesťan, který pohoršil snad nejvíce. Pouť k Servítovi přinášela 

mnoho satirických komentářů, které si nebraly servítky s ničím a s nikým. 

Nešetřily výrazy z bodrého lidového jazyka a nejednou se tvůrce příspěvku 

uchýlil k slovům peprnějším. Na Servítovi se jen těžko hledaly důvody pro 

zásah HSTD, ale jak víme, satira a totalitní režim se v lásce moc nemají, 

bylo tedy třeba tuto anketu na „patřičných místech" co nejvíce proprat a 

redakci náležitě ukázat názor na danou věc. Na Servítovi byl kritizován 

Vulgarismus a grafická úprava, kde se několikrát objevil nápis „Servit je vůl", 

a také forma, kterou je kritika podávána : „Do pojmu Servit zasahují pisatelé 

na dané téma nejširší škálu své kritiky, zklamání a nespokojenosti a to vše 

ve formě natolik vtipné, že se ztrácí smysl věci."77 Zde si neodpustím 

poznamenat, že míra porozumění je také závislá na čtenáři. 

Kritice se nevyhnuli ani Václav Král a Karel Šmíd. Šéfredaktor byl 

kritizován za nedostatek novinářských zkušeností. To nebylo daleko od 

pravdy. Ale soudruzi, kteří prováděli tuto kritiku, nejspíš zapomněli, že 

kriterium pro výběr Václava Krále byla jeho dlouholetá práce v různých 

funkcích v ČSM. Ostrá kritika pocházela z ideologického a kulturního 

oddělení ÚV ČSM, je dost pravděpodobné, že vycházela z názoru vedoucí 

oddělení Stáni Kozákové. V kritice se dále píše, že šéfredaktorovy malé 

zkušenosti z oblasti žurnalistiky by měl vyvažovat Karel Šmíd, absolvent 

novinářské fakulty. No ale funkcionáři z ideologického oddělení ve Šmídovi 

kvality žurnalisty nespatřovali : „ chybí mu v podstatě to, co s. Královi. 

Navíc ještě není /aspoň podle vlastních článků/ hotovým člověkem (to bylo 

přeškrtnuto a nad slovo člověk bylo dopsáno novinář; pozn. Aut.), jeho 

názor není také zcela vyhrazený a snaha po suverénnosti tyto nedostatky 

7<>) Pouť k Servítovi odstartovala v 19. čísle Studenta roku 1966 a objevuje se v dalších číslech např 
25 a 40. V 

77) SÚA, Hodnocení Studenta za 'A roku 1966 
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nedokáže zakrýt. K. Šmíd přes svoji velkou sympatičnost se nevyhnul (L 

přeškrtnuto dopsáno - ne) dosud mnoha naivnostem a nerozumným 

klukovinám "78 Karel Šmíd přes svoje „svazácko-studentské" psal 

kvalitní články. Ideologickému oddělení jistě vadily jeho příspěvky s volnější 

tematikou a satirickým nádechem. V kapitole o cenzuře je zmíněn jeden 

jeho příspěvek o alkoholu, který byl zadržen HSTD. Ideologickému oddělení 

se také nelíbilo, že napsal reportáž ze zábavných podniků. Kritik bylo 

mnoho, a to především shora, s většinou z nich se setkáme v dalším textu, 

ale zastavme se ještě u jedné úsměvné kritiky, jež by se nevešla do 

následujících statí. 
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obrázek č.3 : AA, Student 2, 1966, Č.13, str.1 
(dívka roku 1966 na titulní straně Studenta) 

V hodnocení Studenta za 3/4 roku 1966 a následném vyjádření 

ideologického oddělení se setkáváme s touto: „Některé momenty svědčí i o 

nedostatečné politické prozíravosti a orientaci samotné redakce, kdy např. 

v čísle které vyšlo v den zahájení XXIII. sjezdu KSSS, se neobjevila žádná 

zmínka o této události a do popředí zřetele vystoupily materiály propagující 

7t!) SÚA, Názor ideologického oddělení nahodnoceni Studenta 
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„Dívku 66" /úvodník, akty, básně/, což působilo v této souvislosti jako 

záměrná provokace."79 Petr Feldstein ktomu dodává: „Ano na to si 

vzpomínám. Netvrdím, že jsme je chtěli za každou cenu provokovat nebo 
li80 

jim dělat nějaký naschvály, ale zkrátka to bylo něco, co nás moc nebralo." 

A opravdu, prolistujeme-li celého Studenta, najdeme tam jen velice málo 

komentářů k různým stranickým akcím. Tak třeba k XIII. sjezdu KSČ 

v časopise nenajdeme žádný příspěvek, jenom titulek „Dnes zahájen XIII. 

sjezd KSČ"81 na titulní straně dvacátého druhého čísla druhého ročníku. Do 

jisté míry se v tomto ohledu časopis polepšil v druhé čtvrtině šedesátého 

sedmého roku v souvislosti se sjezdem ČSM, ale byl to spíš jenom poslední 

záchvěv před vstupem na rozbouřené vody řek napájené živelnou oblevou 

pražského jara. 

Časopis Student si navzdory všem kritikám, těžkostem a rozporům našel 

své stálé čtenáře a do jisté míry si udržel svou vlastní specifickou tvář i přes 

nesouhlas „vyšších míst". Podle ankety, která proběhla mezi studenty v roce 

1966, byla většina čtenářů pravidelnými odběrateli, přibližně 95%. Něco 

málo přes dvacet procent čtenářů bylo zcela spokojeno s obsahem 

časopisu. Sedmdesát pět procent mělo drobné výhrady a jen necelých 5% 

čtenářů bylo s obsahem nespokojeno. A ti samozřejmě časopis pravidelně 

neodebírali. Čtenářská obec byla rozpolcená vedví v otázce angažovanosti 

časopisu v oblastech svazácké a stranické problematiky, přičemž těch, co 

nechtěli, aby se obsah časopisu stal angažovanější, bylo o něco víc. Na 

druhou stranu, jak se ještě dozvíme, čtenáři většinou nepovažovali 

svazáckou a stranickou problematiku za to nejdůležitější82 

Během prvního roku se v časopise ustálily čtyři základní rubriky -

vnitropolitická, zahraniční, kulturní a sportovní. Každá z nich byla dále 

vnitřně dělena. 

Vnitropolitická rubrika se zabývala především otázkami studentského 

života, některými celospolečenskými problémy a ČSM. Setkáme se zde 

s otázkami ekonomického charakteru nebo s různými ohlédnutími do 

minulosti. Studentský život byl popisován z různých úhlů pohledu, od 

7)) SÚA, Hodnocení Studenta za % roku 1966 
su) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 

! M) Student 2, 1966, č.22, str.l 
82) SÚA, Vyjádření redakce k anketě čtenář 
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různých legislativních opatření dotýkajících se studujících a škol, přes 

drobné informace, po zamyšlení nad studenty jako sociální skupinou. Za 

všechny jmenujme tyto články „Studentská manželství" č. 26, 1966; 

„Student, jak ho známe" č.16, 1966; „Jak studenti komunikují" nebo různé 

reportáže o zahraničních studentech studujících v Československu. Hojně 

se řeší situace a řád na kolejích, hmotné zabezpečení studentů a uplatnění 

absolventů. Výrazné články, nevyhýbající se problémům, pocházely z pera 

Hany Vondřichové, která se kriticky zamýšlela nad různými nedostatky a 

dokázala své texty koncipovat tak, aby vyklouzly ze sítí cenzury a přitom 

neztratily na razanci, aktuálnosti a věcnosti . 

Zprávičky ze života vysokých škol se objevovaly ve sloupku „Vita Nostra". 

Velké kritiky se dočkal „Hyde Park", kde byly prezentovány dva 

nejoriginálnější a nejvtipnější názory čtenářů. To se nelíbilo na ÚV ČSM, 

jelikož zde byly zveřejňovány názory, které by si podle jejich mínění 

zasloužily politicko-ideologickou korekci. Dále se pak vyvinula další rubrika 

„Fejetony" a později přibyla ještě „Anketa", která soudruhům z ČSM ležela 

v žaludku snad nejvíce. „Anketa" obsahovala již výše zmiňovanou „Pouť 

k Servítovi". 

V zahraniční rubrice se na nejobecnější úrovni prezentovaly obecné 

mezinárodně-politické otázky. Nejvíce se objevovaly různé zprávy o válce 

ve Vietnamu. V jednom z hodnocení se tvrdí, že časopis Student věnoval až 

přílišnou pozornost americké přítomnosti v jihovýchodní Asii.83 Velký okruh 

materiálů také tvořily komentáře ke vztahu s NSR. A několikrát se můžeme 

setkat s popisem situace ve fašistickém Španělsku. Student se samozřejmě 

vyjadřoval i k dalším tématům. 

Dále se Student zabýval Mezinárodním studentským hnutím. Na jeho 

stranách najdeme různé reportáže ze zahraničních cest. Najdeme zde také 

příspěvky o životě studentů v zahraničí. Několik článků je věnováno 

civilizačním problémům. 

Kulturní rubrika byla ve Studentu nejrozsáhlejší a nejžádanější. Pavel 

Kohn byl zkušený divadelní kritik. Jeho pohled na kulturu byl v mnohém 

vzdálen studentské mentalitě, ale působil velmi fundovaně a kultivovaně. 

83) SÚA, Hodnocení Studenta za 3/4 roku 1966 
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Vedle Kohna do časopisu psali i další mladší redaktoři. Časopis také dával 

prostor mladým začínajícím umělcům. Informoval o jejich počinech a 

přetiskoval drobná dílka některých autorů. Hned v prvním čísle prvního 

ročníku nás na osmé straně zaujme dopis Jiřího Voskovce. Redakce dopis 

získala od studenta, který psal diplomovou práci na téma Osvobozeného 

divadla. 

Sportovní rubrika byla prostorově nejomezenější. Vlivem týdenní 

periodicity nemohla přinášet aktuální zprávy jako denní tisk. O sportovních 

událostech tedy Student informoval s jistým zpožděním. Specializoval se 

více na různé rozbory a podrobnější komentáře. Došlo také ke sporu mezi 

redakcí a vydavatelem o množství zpráv z vysokoškolského sportu. Dle 

mého názoru Student dostatečně informoval o vysokoškolském sportu. 

Navíc vyhlásil soutěž o hledání sportovních talentů mezi studenty. Velice 

zajímavou a čtivou rubrikou byl „Gól týdne". Zde se projevil talent Petra 

Feldsteina, který se znalostí a vtipem informoval o dění ve sportu a kolem 

něj. Také se zde staví kriticky k některým tématům ve sportu. 

Neoblíbenějšími rubrikami mezi čtenáři byli „Hyde Park" a „Gól týdne". 

Student si během své existence několikrát vyslechl kritiku ke své grafické 

úpravě. Především k některým fotografiím na titulních stránkách, dívku roku 

1966 nevyjímaje. Vkus redakce a svazáckých funkcionářů se rozcházel ve 

všech směrech. Časopis také přetiskoval kreslené vtipy ze zahraničních 

časopisů. Věnoval prostor začínajícím českým karikaturistům. Nejvýrazněji 

se ve Studentovi podepsal tehdy začínající Vladimír Renčín. Byl to 

královéhradecký rodák a velice blízký přítel Petra Krula. Petr Feldstein 

vzpomíná, že se s ním seznámil na svatbě Petra Krula. Petr Feldstein 

rozvážel svatebčany půjčeným vozem od tatínka a Vladimír Renčín byl 

svědkem svého přítele Krula.84 Zde se Renčín také seznámil s velkou částí 

osazenstva redakce a navázaný kontakt se proměnil ve velice plodnou 

spolupráci. 

Vedle ČSM zasahovala do práce Studenta redakční rada. V redakční 

radě zasedalo deset až dvanáct osob. Vedle funkcionářů ČSM jako byl 

Dušan Macháček nebo šéfredaktor Václav Král zde zasedali i zástupci 

S4) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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studentu a někteří odborníci. Redakční rada pracovala podle předem 

daného plánu a řešila mimo jiné obsahové zaměření časopisu. Někteří 

členové redakční rady se aktivně zapojili do literární činnosti spojené se 

Studentem.85 

V rozpočtu na konec roku 1965 se počítalo, že po odečtení všech 

investičních i mzdových nákladů zůstane 13 600,- Kčs. Hospodářský 

výsledek na konci roku dosáhl více než dvojnásobné cifry, ovšem záporné 

hodnoty.86 S vydáváním časopisu se začalo o měsíc později, náklady byly 

vyšší než se přepokládalo. Hospodářský výsledek byl záporný i letech 1966 

a 1967. Z roku 1968 údaje chybí, ale dá se předpokládat, že vlivem 

zvýšeného zájmu o časopis se výnos z časopisu zvýšil a nabral kladných 

hodnot. V prvních letech existence Studenta nebyl výnos z časopisu tím 

hlavním kritériem. Shora bylo rozhodnuto o vydávání časopisu a pro jeho 

poslání a cíle byli soudruzi schopni obětovat nejednu korunu. Jenom škoda, 

že se to neprojevilo na hmotném zabezpečení redakce. 

Začátky nejsou nikdy lehké. O to jsou těžší, čím více různých požadavků 

je kladeno na redakci. Obsah časopisu se formoval jako kompromis mezi 

požadavky shora, představami redakce a potřebami cílové skupiny. Čtvrtým 

ze tří mušketýrů byla všudy přítomná cenzura. 

85) SÚA, Materiál pro vedení vysokoškolské rady ČSM, předložený Václavem Králem 31. ledna 
j 1966 

M> ) SÚA, Návrh na vydávání celostátního studentského časopisu ze dne 19.1.1965 a SÚA, Shrnutí 
technických údajů a rozpočet celostátního studentského časopisu „Student" 

obrázek 6.4 : AA, Student 3, 1967, č.20, str.2 
Jak to říkali? Slunce je uprostřed a Země obíhá kolem? 

(kresba Vladimíra Renčína) 
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Časopis Student a cenzura 
Obsah časopisu kontrolovaly a schvalovaly příslušné orgány ČSM. 

„Samozřejmě číslo co číslo jsme měli vždycky nějaké problémy, které jsme 

my, co jsme měli na starost vysokoškolskou radu i ten časopis Student, 

museli řešit87" Podle slov Dušana Macháčka si snadno můžeme utvořit 

představu, s jakou intenzitou zasahovali funkcionáři z ČSM do obsahu 

časopisu. Nebyli jediní. Stránkové obtahy deníků a celostátních týdeníků se 

musely předkládat příslušným cenzorům respektive plnomocníkům, jak se 

oficiálně nazývali. 

Cenzura patřila ke každodenní rutině všedního dne a dotýkala se všech 

oblastí společenského života. Vrcholným orgánem cenzury byla Hlavní 

správa tiskového dohledu - HSTD. Tato cenzurní centrála byla dotvořena 

v roce 1953 a podléhala předsednictvu vlády. Později ji pod svá křídla 

přijalo ministerstvo vnitra. Mimo ministerstva vnitra informovala HSTD o své 

činnosti přímo ÚV KSČ v tak zvaných denních zprávách. Mnohé zadržené 

materiály, které se plnomocníkům jevily problematické, se běžně 

konzultovaly se zkušenými partajníky. Ti také svojí „autoritou" zasahovali 

tehdy, když se někdo nechtěl podvolit tlaku HSTD.88 V roce 1967 byla 

Hlavní správa tiskového dohledu přejmenována na Ústřední publikační 

správu ÚPS, ale jednalo se spíše o kosmetickou úpravu. Hlavní cíl byl 

zachován. 

Již od počátku fungování cenzury bylo vládním usnesením určeno, 

kde mají plnomocníci zasahovat. Cenzoři museli „zajišťovat, aby nebyly 

jakýmkoli způsobem a prostředkem zveřejňovány a šířeny údaje a 

skutečnosti, jež obsahují státní, hospodářské a služební tajemství ve smyslu 

zákonných ustanovení, nebo také nesmějí být „obecném zájmu 

zveřejňovány."89 Byla sestavena a neustále doplňovaná kartotéka údajů a 

skutečností tvořících státní a další tajemství. A sousloví „obecný zájem" se 

stalo formulkou, která mohla znamenat prakticky cokoliv. Pomocí těchto 

dvou slov se zadržovaly materiály jakýmkoliv způsobem nepohodlné 

komunistickému režimu. Mnohdy se také stalo, že byly vyškrtnuty nebo 

87) AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem, 2006 
) Zde je krásně vidět centralistický přístup nejvyššího vedení státu. Strana si ponechávala možnost 

zasáhnout jak do procesu cenzury, tak se i nezříkala možnosti kontrolovat práci ČSM. 
89) z vládního usnesení č. 17/1953 
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pozměněny věci zcela nevinné. Funkčnost cenzury byla závislá na 

přehledu, vzdělání a odhodlání pracovníků, vždyť přece museli často 

odhalovat „závadové" názory ukryté do „jinotajných článků, aforismů a 

veršů."90 Na cenzory pohybující se v „úseku denního tisku a časopisů" byly 

kladeny větší nároky, neboť se zde odehrávala největší bitva mezi 

cenzurou a pisateli. 

Tlak cenzury nedopadal všude stejně. Nejvíce byl postižen denní tisk a 

časopisy s větším odběrem. Cenzoři se zaměřovali na tiskoviny, které se 

svým obsahem pohybovaly v oblasti kulturně-politické. Menší pozornost 

byla věnována odbornému tisku velká naopak oblasti ekonomiky. Jak jsme 

si již ukázali na regionálních studentských časopisech, nebylo v silách 

orgánů cenzury zasahovat všude. Ale i tak se cenzoři snažili obsáhnout co 

největší pole působnosti. Například zasahovali i do interních podnikových 

tiskovin. 

Autoři textů se snažili během literárního procesu cenzuře uniknout 

všemožnými způsoby. Vytvářeli metaforický a symbolický jazyk, jímž se 

dorozumívali se čtenáři. Často se mezi texty zamíchal jeden průhledně 

..závadový", aby se povedlo prosadit k rozšíření jiný nebo se do textu 

napsalo více a aby zůstal prostor pro škrtání. Někdy stačilo použít jen 

trochu ironie. O cenzuře se všeobecně vědělo, a tak čtenáři očekávali skryté 

významy a těšili se z každého objektivně napsaného článku. Velkou měrou 

se na boji s cenzurou podílely literární časopisy, na jejichž stránkách byly 

diskutovány kromě literatury i jiné závažné problémy. 

V každé redakci musel být tak zvaný „odpovědný redaktor", který 

zodpovídal za obsah časopisu. Tato pozice náležela šéfredaktorovi nebo 

jeho zástupci. Cenzor upozorňoval „odpovědného redaktora" na „závadové" 

materiály. Ten musel nežádoucí věty či články pozměnit nebo vypustit.91 

Jak už bylo jednou zmíněno, časopis Student se odevzdával cenzorovi 

přímo ve vydavatelství Mladá fronta. V archivních materiálech se nám 

dochovala i příjmení těch cenzorů, kteří Studenta četli: Mareček, Staněk, 

Roušar, Kasal, Klimeš, Pachovský, Hora, Kožíšek a Měšťánek.92 

5 a-č-318-9"4 M v, Přehled o činnosti tiskového dohledu za období 1962-1965 
2 A M v I m ^ « T n Ï Ï Č e s k o s l o v e n s k é ™™c,liStiky IV, Novinář, Praha 1989, str. 100 
) AMV, a.č. 318-104-1 MV, HSTD - zadržené materiály ve Studentu v letech 1965-1968 
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Nechrne nyní pro přiblížení atmosféry zavzpomínat dva novináře na své 

zkušenosti s výše zmíněnými osobami. 

Petr Feldstein: „Já jsem tam jako obyčejný redaktor a potom jako 

zástupce šéfredaktora, stejně jako ostatní, dost často docházel. On (cenzor 

pozn. aut.) tam (v Mladé frontě, pozn. aut.) měl takovou svoji cimru, ale oni 

to byli takový lidi, kteří se tvářili, že jsou tak trošku s nám a. Říkali ,hele kluci, 

neblbněte, z toho by mohl bejt nějakej průser' a tak. Nechovali se tak, že by 

prohlásili, já se postarám o to,aby jsi už nikdy nepsal. Byly to spíš takoví 

strejcové nebo se tak aspoň tvářili."93 

Tomáš Pěkný: „Bral jsem to jako danou věc, ten zápas s nima. Někdy to 

bylo vlastně jako polopřátelský - debatování jako. Nebo jsme tam vysílali 

někoho, kdo se s nima uměl hádat ve stejným metajazyce. Myslím, že Karel 

Šmíd byl na to dobrej. Nebo se jim něco podstrčilo, aby měli co vyhodit, aby 

se nažrali a dost často to byli inteligentní lidi, který z nějakýho důvodu dělali 

cenzuru. Někdy to člověka prostě rozčílilo ...,34 

Cenzoři tedy patřili k běžné novinářské praxi, tak jako třeba psací stroj. 

Mladí žurnalisté si svoji práci ani neuměli představit bez cenzorů, a tak není 

divu, že „nás potom ta naprostá volnost zaskočila ...,"95 jak ještě 

poznamenal Tomáš Pěkný. 

Funkcionáři z ČSM viděli ve Studentu politicky velice angažovaný 

časopis. Na jeho stranách se měl prezentovat svaz mládeže a 

vysokoškolská rada. Měl také ovlivňovat myšlení studentů a politicky 

působit na regionální studentský tisk. Ale již od prvních čísel bylo redakci 

vyčítáno, že tlaky cílové skupiny neřeší odpovědí s jasným politickým 

stanoviskem, nýbrž kompromisem.96 Časopis fungující jako tribuna studentů 

skýtal mnoho příležitostí k uveřejnění názorů, které neodpovídaly uznávané 

linii nebo s ní byly přímo v rozporu. 

Z pohledu ČSM bylo třeba, aby se na stránkách takovéto tiskoviny 

„závadových" materiálů objevovalo co nejméně. Od vzniku časopisu 

(vlastně již při přípravách) do zrušení cenzury v roce 1968 nebyly zásahy do 

obsahu ničím neobvyklým. V prvních dvou letech fungování časopisu byli 

AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
J AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
%) rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
') SUA, Stanovisko ideologického oddělení k hodnocení Studenta 
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funkcionáři z ČSM dost nespokojeni se stavem zadržených materiálů. V 

hodnoceních Studenta si například stěžují, že : „Vedle snahy po vědecké 

fundovanosti a dobré úrovni materiálů týkajících se celospolečenské 

problematiky se redakce pouští do problémů, které jsou nad její síly. Jistě, i 

když to není rozhodujícím argumentem, stojí v této souvislosti za zmínku 

trvale značný počet zásahů HSTD. Svoji roli tu sehrává i určitá 

novinářská neobratnost, případně volba přístupu ke zpracování. Zatímco 

například HSTD zadržela materiály o utečencích, stejný materiál, seriozněji 

zpracovaný v MY 66 a s pozitivním ohlasem u čtenářů vyšel."97 ÚV ČSM 

doporučilo ideologickému oddělení uspořádat besedu s vedením 

nakladatelství MF, kde by starší kolegové ukázali mladým, nezkušeným 

novinářům jak správně nakládat s informacemi tak, aby se počet zásahů 

snížil.98 Snížit počet zadržených článků se podařilo až na konci školního 

roku 1966/1967, jak se uvádí v jedné z hodnotících zpráv.99 Na druhou 

stranu se v tomto období začala redakce zvolna vymaňovat ze starých 

svazácko-studentských kleští a cenzurou prošly i materiály, které by dříve 

projít nemohly. 

První materiál, který HSTD ve Studentu zadržela, bylo přání Michala 

Novotného odcitované na konci minulé kapitoly. Samozřejmě k němu 

přibylo mnoho dalších. Ocitujme si zde ještě jeden odvážný příspěvek, který 

měl vyjít v rubrice „Auto dialogy" a pochopitelně nevyšel: 

Ozvala se rána. - To někdo zabouchal na vrata.-„Kdo je to ?" zeptali se.-„To 

já."-„Kdo já?" - „Já, komunismus." - Koukali po sobě a zašeptali„... To víš, 

nás tak voblbneš." - A nahlas řekli: „Tak pojď dál." - Rozpřáhli se a jak 

vešel, tak hned, mezi dveřmi, ho zabili. Potom si ho prohlíželi a ten jeden 

povídá: „Hele, soudruhu..., člověče..., von to přeci jenom asi byl von ... ten, 

co za ním jdem?!!" - Zarazili se.- Ale vzápětí řekli: „A co. Neměl sem lézt. 

Je to jeho vina. A potom, socialismus stejně ještě není dovršenej."100 

V roce 1965 cenzorům některé materiály unikly. Nezapomněli však na ně 

upozornit ÚV ČSM. Funkcionáři z ČSM si to samozřejmě nenechali pro 

SÚA, Hodnocení za tři čtvrtiny roku 1966 
) SÚA, Stanovisko ideologického oddělení k hodnocení Studenta 

io) SUA, Poznámky k hodnocení Studenta za listopad 1966 - červen 1967 

1, 1965,Vč n ' 3 ' 8 " 1 0 4 " 1 M V ' H S T D * Z a d r ž e n é m a t e r i % ve Studentu v letech 1965-1968, Student 
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sebe a pánům redaktorům to v hodnocení náležitě vytkli.101 Jednalo se o 

anketu o vztahu k Leninovi s pozdějším komentářem a o článek „Povídání o 

našem životním stylu". Anketa o vztahu k Leninovi vyšla v šestém čísle 

prvního ročníku a její následný komentář o čtyři čísla později. Cenzorům a 

také svazáckým funkcionářům bez pochyb vadilo, že někteří studenti se 

veřejně vyznali ze své lhostejnosti k vůdci úspěšné socialistické revoluce. 

To by nebylo to nejhorší. V komentáři k anketě se Jiří Kantůrek snažil 

Lenina studentům přiblížit třemi citáty ze sborníku „Jak V. I. Lenin řídil 

socialistický stát". Leninovými ústy se ovšem dopustil kritiky soudobých 

nešvarů - byrokratismu, dogmatismu a nedostatku sebereflexe politických 

chyb. 

Nad nešťastnou anketou by soudruzi ještě přimhouřili oči, kdyby pod ní 

nebyl tak opovážlivý příspěvek. „Vy jste přesvědčen, že dvakrát dvě jsou 
ctyři? Já ne. Einstein aneb Povídání o našem životním stylu" byl článek, 

který se za oněch časů na stránkách Studenta rozhodně nevyskytoval a je 

podobný těm, které jsou uloženy v archivu ministerstva vnitra, kde v klidu 

odpočívaly až do svého odtajnění. Kritizuje se zde přílišné vychvalování 

hospodářských úspěchů, které v médiích zastírá opak. Autor vtipně naráží 

na nedostatečné fungování služeb. Do úst si bere brigády mládeže, 

píchačky v zaměstnání ubíjející talenty a jiné problémy, které vykreslil 

v tomto duchu: „Autor kádrového dotazníku v našem pojetí se dopustil 

jednoho z největších hříchů, jaký byl kdy spáchán proti socialismu. Tím 

nemyslím třídně politickou přísnost, ale naivitu v odborném hodnocení a 

Psychologickou neschopnost."102 Jak jen tohle mohli soudruzi plnomocníci 

Přehlédnout? Že by do jejich řad zavítal šlendrián, který je v článku také 

kritizován? 

Nebylo to jediné selhání cenzorů, ale ve většině případů zaměstnanci 

HSTD bděli nad Studentem velice ostražitě. V „obecném zájmu" 

„doporučovali" šéfredaktorovi nebo jeho zástupci vypustit věty, odstavce i 

celé články. Zadržené materiály dost často reflektují skutečný stav věcí, 

který byl z různých důvodů zastírán. 

) Tato výtka se vyskytuje ve dvou dokumentech v Hodnocení za tři čtvrtiny roku 1966 a také ve 
'deolog.ckého oddělení k hodnocení Studenta oba jsou uloženy v SÚA 

životním stylu, 2 K " ^ W » ~ ^ ^ ° ^ 
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Jednu velkou skupinu tvoří příspěvky poukazující na rozpor mezi tím, co 

se oficiálně tvrdí, a všední realitou. Vládnoucí elita v tehdejším 

Československu se snažila vytvořit iluzi úspěšně fungujícího socialistického 

zřízení, ve většině případů však nepodloženou fakty. Běda tomu, kdo chtěl 

veřejně poukázat na tento rozpor. 

Na počátku roku 1966 bylo zadrženo několik příspěvků k odvolání 

poměrně oblíbeného ministra školství a kultury dr. Čestmíra Císaře. 

Redakce chtěla uspořádat na toto téma diskusi, ale ta byla také 

zakázána.103 Nemohl vyjít ani celý dotaz čtenáře, který si redakci stěžoval: „ 

...Marně jsem očekával jakoukoliv reakci na změnu ve vedení ministerstva 

školství a kultury. To je přece událost, která by měla studenty zajímat."104 

Jaké měl čtenář asi pocity, když si pak přečet svůj pozměněný dotaz 

v časopise? Navíc to nebyl jediný článek s podobným obsahem. Na rozdíl 

°d těch ostatních tento aspoň vyšel, i když to podstatné bylo odstraněno. 

Nutno také podotknout, že o odvolání Čestmíra Císaře se toho moc 

neobjevilo ani v jiných časopisech. 

Zásahům cenzury se nevyhnul ani zástupce šéfredaktora Karel Šmíd, ve 

kterém byla spatřována jistá záruka „politické zodpovědnosti". V článku 

„Sláva s námi mává" s notnou mírou sarkasmu píše o tom, jak vlivem 

přílišného lpění na třídní příslušnosti se do úřadů dostávají méně schopní 

lidé. Na dvou větách z textu si ukažme, v jakém duchu byl napsán: „Můj 

morálně politický profil i mé třídní cítění je zcela třídně jasné. Mám osm tříd 

obecných a mí rodiče byli zcela negramotní."105 Článek byl vypuštěn celý. 

Podobný osud stihl i příspěvky, které se nevyhýbaly kritice planého řečnění, 

liknavosti úřadů, protekci a pokrytectví, podporovaného všudypřítomnou lží 

státní propagandy. 

Již v první polovině šedesátých let se dostalo Československo do 

hospodářských obtíží. Centrálně plánované hospodářství nefungovalo a 

snaha vyrovnat se kapitalistickým státům byla nereálná. Vládní elita se tuto 

skutečnost snažila všemožně zastírat. Plnomocníci (později pracovníci 

;:4) SÚA, Stanovisko ideologického oddělení k hodnocení Studenta 

o i n i ï f i ' o ^ ' 3 1 8 " 1 0 4 " 1 M V ' H S T D * z a d r ž e n é s e r i á l y ve Studentu v letech 1965-1968, Student 
2-, 1966, č.8 

3 1 8 " 1 0 4 " 1 M V ' H S T D • z a d r ž e n é materiály ve Studentu v letech 1965-1968, Student 
i, 1967,č.13 
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ÚPS) tedy měli za úkol nepouštět ke zveřejnění články poukazující na 

hospodářské problémy státu. Ekonomická situace byla kritizována z mnoha 

úhlů pohledu, ale většina článků se ke čtenářům nikdy nedostala. 

V zadržených materiálech se můžeme setkat s drobnými narážkami 

v textech, které se dost často vyskytují v textech s odlišnou tematikou. 

Například: „Genialita vynálezce pařížského metra je asi tak fascinující jako 

genialita toho, kdo vymyslel Tuzex.106" Vedle drobných a mnohdy až 

jízlivých narážek v archivu leží články zabývající se závažnými problémy. 

Tak třeba v lednu 1967 zadržel plnomocník Hora článek Hany Vondříškové, 

který se zabýval zaměstnaností žen. I když celý článek vyzníval dost 

kriticky, byl nakonec puštěn do tisku, ale s drobnou úpravou. Z textu musela 

být vypuštěna věta: „... nehledě na to, že muž není schopen ženu sám 

uživit. " 107 V souvislosti s hospodářskou situací byly často vyškrtnuty 

narážky, které se jimi staly až v očích cenzorských. 

Působení totalitního režimu a ekonomická situace měly vliv i na mentalitu 

československé společnosti šedesátých let. Mezi zadrženými články jsou i 

takové, jež upozorňují na frustraci z neutěšených poměrů. Komplex 

méněcennosti vůči bohatším sousedům, rozdílná životní úroveň a problémy 

s konvertibilitou koruny byly jevy, které se také nesměly veřejně rozebírat. 

Problémy s národním sebevědomím souvisely i s možnostmi vycestovat za 

hranice. Nejenže bylo cestování na západ pro většinu občanů 

Československé socialistické republiky finančně velice náročné a svoboda 

pohybu byla stále omezená, navíc turistům a cestovatelům stály v cestě 

ponižující byrokratické překážky. Otázkou národního sebevědomí se na 

stránkách Studenta zabývala Hana Vondřichová. Její článek „Pohled zvaný 

žebračenka" prošel beze změn, ale vyvolal souhlasnou reakci u jednoho z 

čtenářů Ing. Fedora Križana, který se ze svých pocitů vyznává mnohem 

radikálněji: „....Já osobné, ako občan Československej socialistickej 

republiky se nemožem ubránit akémusi pocitu ušlapnutosti voči občanovi 

kteréhokolivek štátu, který má právo slobodne sa sám rozhodnuť kam, kedy, 

prečo a na ako dlho chce ako turista (připadne aj ako neturista) odisť. Mám 

7\ t T ; e
a ' č ' 3 1 8 - 1 0 4 " 1 M V < H S T D - zadržené materiály ve Studentu v letech 1965-1968, Studení ->, 1967, c.8 
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pocit méně cennosti vždy, keď vyplňam dotazníky, indiskrétno zistujúce 

účel mojej cesty. ..."wa Jeho odpověď chtěla redakce zveřejnit v čísle 18 

roku 1967, ale soudruh Hora, tehdy již pracovník ÚPS, ji doporučil v 

„obecném zájmu" celou vypustit. Odpovědný redaktor Václav Král článek 

vypustil a nahradil jiným s „nezávadným" obsahem, ale ani cenzura 

nemohla zastřít skutečnost trápící mnohé obyvatele středoevropského 

soustátí. Z podobného důvodu musel Vladimír Petřík vypustit následující 

větu: „/ když byrokratická omezenost dělá, jak se zdá, všechno, aby do 

Long Beach nejela...,"109 z článku mapujícího osud modelky Dagmar 

Silvínové. 

Velký počet zadržených materiálů svým obsahem naráží na potlačování 

svobody slova, tvůrčího prostředí a svobodného šíření informací. Cenzoři se 

úzkostlivě bránili tomu, aby se do časopisů dostávaly jakékoli zmínky o 

nemožnosti svobodné diskuse v socialistickém státě. Vždyť již delší dobu se 

proklamoval opačný trend, ale stále zůstávalo jen u slov. Mezi čtenáře se 

nesměly v žádném případě dostat příspěvky varující před možnými 

následky svobodných projevů či kritik sociálně-politických nedostatků. Zde 

se opět dostáváme k regionálním studentským časopisům. V jednom 

z článků, který nemohl z pochopitelných důvodů vyjít, je trefně popsaná 

quijotovská snaha studentských redakcí pouštět se do společenských kritik: 

„Výminku tvoria niekedy študentské noviny a časopisy, ktorých autoři -

mladí a neskúsení - chceli by kritizovat koho čo (4. pád), a přitom nevedia, 

s kým čím ( 7.pád), majů potom rozhovory a konzultácie."110 Touha po 

svobodném projevu se ovšem odrážela do mnoha článků a v průběhu roku 

1967 nebylo již v silách cenzorů všechny příspěvky zachytit. 

Stále častěji musela cenzura zasahovat při kritikách minulých let. 

Plnomocníci zadržovali texty, kritizující znárodňování, násilné zavedení 

ruštiny, likvidaci skautingu a Sokola, okleštění kulturního života, posuzování 

lidí podle třídního profilu a jiná negativa padesátých let, státní propagandou 

T \ ?;Č' 3 1 8 " 1 0 4 " 1 M V ' H S T D " z a d r ž c n é materiály ve Studentu v letech 1965-1968, Student 3, 1967, č.18 

3?1967VČ S3'0' 3 1 8 " 1 0 4 ' 1 M V ' H S T D • Z a d r Ž e n é m a t e r i á l y v e S t u d e n t u v letech 1965-1968, Student 
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ještě stále zakrývaná růžovou barvou. Ošemetná byla i problematika 

emigrace. Nezanedbatelnou část zadržených materiálů tvoří kritika ČSM. 

Cenzoři také dohlíželi na to, aby nebylo poskvrněno jméno Sovětského 

svazu nebo jiného státu Varšavské smlouvy. Již v první polovině 

šedesátých let měli plnomocníci HSTD plné ruce s kritikou kultu osobnosti. 

Mimo zjevných kritik Sovětského svazu cenzoři museli odhalovat i skryté a 

rafinované narážky. Dost často je spatřovali na místech, kde ani nebyly. Tak 

byl třeba zadržen článek o Vietnamu, kde jistý student polemizoval o 

oprávněnosti přítomnosti amerických vojsk na jihu země. Jako argument pro 

legitimitu přítomnosti uvedl: „... vždyť je pozvala vláda."111 Cenzor Hora 

v jeho odpovědi spatřoval narážku na sovětskou intervenci v Maďarsku. 

Velice citlivou tématikou bylo soupeření SSSR a USA v oblasti 

vesmírných projektů. Z článku, který se zabýval kosmonautikou, byly 

vypuštěny pasáže, kde byla fakta o zaostávání Sovětského svazu za 

Spojenými státy.112 

Ke čtenářským očím se také nesměly dostat žádné zmínky o dílech, ve 

kterých byl spatřován protisovětský duch. V šedesátém šestém roce 

cenzory několikrát potrápil Pasternakův Doktor Živago. 

Cenzorská práce také spočívala v odstraňování náznaků toho, že by 

občané Československa mohli mít k SSSR jiný vztah než kladný. Ivan Witz 

kritizoval ve svém článku negativní jev sportovního nacionalismu. 

Rozhořčoval se nad tím, jak hokejoví fanoušci hvízdali při sovětské hymně 

v závěru šampionátu ve Vídni a při tom poznamenal: „... přičemž málo kdo 

přiznal podíl našim turistům:"113 No tak takovéto přiznání neúcty 

československých fanoušků k přátelskému týmu Sovětů se přece nesluší. 

Věta musela být samozřejmě vyškrtnuta. 

Se Sovětským svazem se nesmělo ani laškovat. Na tomto místě je třeba 

podotknout, že cenzoři měli jen málo smyslu pro humor. V roce 1966 

dvakrát zasáhli proti prezentacím Turistického a srandistického spolku. 

Jejich články popisující třeba volbu miss Kentaur a kulička nechali 

' " )
1 ^ Í V ; o
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nezměněné až na jednu kosmetickou drobnost. Spolek nesměl používat 

zkratku svého názvu neboť znevažovala sovětskou tiskovou agenturu 

TASS.114 

Dokladem toho, že příliš chvály je mnohdy na škodu, se stal zadržený 

článek „Vojáka nepotkati, číslo 11 sázej!"115. Zde byla popisována role 

Rumunska v RVHP. Cenzorům se zdálo, že jeho úloha je přeceňována na 

úkor ostatních zemí a tak „doporučili" materiál odstranit a nahradit jiným. 

Několikrát cenzoři zadrželi články, které nějakým způsobem narážely na 

alkohol. Nepřípustné bylo spojovat alkohol s funkcionáři KSČ. Vyjít nemohl 

článek popisující vědecké fórum ve Varšavě, kde vědci místo aby 

diskutovali, spíše popíjeli. Cenzora navíc pobouřilo, že článek byl ukryt pod 

rubrikou vtipy.116 Před vydáním jednoho z květnových čísel roku 1967 byl 

Karel Šmíd jako zástupce šéfredaktora upozorněn na svůj nevhodný článek 

„Ze zápisníku, který se nenašel" a popisoval ustavující sjezd společnosti 

šesti pijanů, kteří tvrdili nejde jen o to „bumbat, ale bejt při tom politicky 

angažovanéj."117 Na druhou stranu byl zadržen i článek kritizující postup, 

kdy bylo v novinách zveřejněno jméno nešťastníka, který po notné dávce 

alkoholu skončil na záchytce.118 

Zadržené materiály mají dvojí vypovídající hodnotu. Jednak vystihují 

fakta zastíraná komunistickým režimem, přibližují nám problémy doby, o 

nichž chtěli lidé psát, a také nám připomínají jistou tragikomičnost doby, ve 

které vznikly. Dále z nich můžeme vycítit, jak se redakce stavěla k cenzuře. 

Již výše bylo řečeno, že redaktoři brali cenzuru jako danou, i když 

nepříjemnou věc. Nebylo lehké vzdorovat tlaku shora, navíc když cenzoři 

byli odpovědni na těch nejvyšších místech. Na místo šéfredaktora a 

zástupce šéfredaktora byli vybráni lidé, u kterých se počítalo s jistou mírou 

loajality. Ovšem ani ti se nevyhnuli střetům s cenzory. Redakce se snažila 

" 4 ) AMV, a.č. 318-104-1 MV, HSTD - zadržené materiály ve Studentu v letech 1965-1968, Student 
2, 1966, č.22 a č.46 

) AMV, a.č. 318-104-1 MV, HSTD - zadržené materiály ve Studentu v letech 1965-1968, Student 
2,1966, č.49 

) AMV, a.č. 318-104-1 MV, HSTD - zadržené materiály ve Studentu v letech 1965-1968, Student 
^1967, č.,18 

i a-č ' 3 1 8 " 1 0 4 - 1 M v > HSTD - zadržené materiály ve Studentu v letech 1965-1968, Student 
3,^1967, č.22 
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tlaku cenzury vzdorovat v rámci možností. Někdy se snažili s cenzory 

diskutovat a vyvracet jim jejich argumenty. V takových případech cenzor 

postoupil článek vyšším místům. Diskuse se pak odehrála mezi redakcí a II. 

nebo III. oddělením ÚV KSČ. Podle archivních materiálů redakce vždy tlaku 

shora ustoupila. Aspoň tomu tak bylo až do roku 1967, kdy se u některých 

materiálů vyskytuje věta, že obsah článku bude projednán na patřičných 

místech, dále tam už nestojí, zda-li byl vypuštěn nebo ne. V roce 1967 se i 

mírně zvyšuje počet zásahů, s nimiž redakce nesouhlasila, a častěji tedy 

docházelo ke konzultacím ÚV KSČ. A již koncem roku 1966 zadržely 

cenzurní orgány článek, který chtěl čtenáře informovat o novém tiskovém 

zákoně. Článek vyzníval velice optimisticky a předznamenával uvolnění 

cenzury. Možná že tentokrát cenzoři zakročili poprvé „ve prospěch čtenáře", 

neboť zákon, který vešel v platnost 1.1. 1967, nic takového nepřinesl. 

Cenzura ovšem nemohla zabránit oblevě předznamenávající příchod jara, i 

když se snažila seč jen mohla. Poslední zadržený materiál pochází ze 7. 

února 1968. 

Zakončeme povídání o cenzuře ještě jedním případem, kdy cenzura 

selhala. V dvacátém druhém čísle 1966 vyšel článek Jaromíra Hořce 

„Především ještě více pravdy". Za tento únik byl potrestán cenzor Mareček 

pokutou 100 Kčs.119 O co šlo? 

I když se na stránkách Studenta jen zřídkakdy o tom přímo píše, 

docházelo ve společnosti k velkým změnám a pnutím. Přicházela doba 

otázek a odpovědí. Nová generace Československého státu, s datem 

narození kolem roku 1945, se stále víc vyhraňovala vůči generaci předešlé, 

která nejintenzivněji působila na vývoj uplynulých dvaceti let. Čím více 

vyplouvaly temné stránky nedávné minulosti napovrch, tím více se to 

odráželo do tradičního generačního střetu. Mladá generace se probouzela 

ze sladké nevědomosti a dá se říci, že téměř s nadšením se pouštěla do 

sporu. 

Ano, spor je příznačné pojmenování. Mladí lidé zajímající se o sociální, 

politické, filozofické a etické otázky do sebe nasávali názory ze všech 

) O pokutě se zmiňuje Dušan Tomášek ve své knize Pozor cenzurováno. Bohužel neuvádí pramen, 
ze ktereho čerpal. Ten se mi doposud nepodařilo najít. Dušan Tomášek neuvádí přesně číslo ve 
kterém článek vyšel. Místo č. 22 uvádí č. 24. Tam ovšem vyšla reakce na článek J Hořce 
V matenalech v AMV a.č. 318-104-1 M V je jen zmínka o tom, že k úniku došlo. 
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možných stran. Nejenže nepřebírali stará dogmata, ale s nadšením, pro 

mládí tak typickým, se pouštěli do jejich boření. Kritickému postoji mnohých 

lidí ze starší generace přidávali mladí nádech radikalismu. 

Tak se roku 1966 v televizním pořadu Zvědavé kamery nazvaném jak 

jinak než „Spor" stalo, že mladá generace přišla s žalobou, těch, kterým 

bylo dvacet v letech 1945 - 1948. Žaloba byla vyjádřená v sedmi bodech: 

1. Generace dnešních čtyřicátníků dovolila lidem zneužívat 

socialismu a sama se podílela na vytváření nesprávných 

metod, 

2. neodporovala pokrytectví, vytvořila atmosféru zatajování a 

umožňovala existenci hlouposti a lži, 

3. křivila páteř lidí, 

4. mlčky souhlasila s izolací našeho státu od světa, 

5. diskreditovala některé základní a veliké myšlenky, 

6. podílela se na nivelizaci inteligence, 

7. snažila se přizpůsobit generaci dvacetiletých svému obrazu. 

Třebaže to vše činila obžalovaná generace v čestném úmyslu, zaslouží, aby 

byla za tyto své činy souzena. Až budeme my za několik let ve stejné 

situaci, chtěli bychom stát v lepším světle,"120 zakončil žalobu mluvčí 

dvacetiletých. Z pozvaných čtyřicátníků nepřišel nikdo, aby obhájil činný své 

generace. Jako advokát tedy musel zasednout tvůrce pořadu čtyřicátník 

Pavel Kohout, přičemž předeslal, že bude pochopitelně hovořit spíše za 

sebe než za celé pokolení. Pořad Zvědavé kamery byl dost odvážný počin 

na svou dobu a dokázal otevřít tabuizovaná témata. Nicméně se pravdě 

přiblížil jen vzdáleně. 

A právě jakási jednostrannost nebo přesněji černobílé pojetí minulosti 

přimělo Jaromíra Hořce, který v letech 1945 -1950 působil jako šéfredaktor 

Mladé fronty a svým způsobem byl jedním z žalované generace, 

k odpovědi. Svůj rozsáhlý článek zaslal do Studenta a tam, jak už bylo 

zmíněno výše, unikl pozornosti cenzorů a dostal se tak ke čtenářům. 

Slova Jaromíra Hořce se vymykají ostatním příspěvkům ve Studentovi. 

Připomínají spíše věci, které se dařilo prosazovat na stránkách literárních 

Z0) Hořec, J. : Především ještě více pravdy, Student 2, 1966, číslo 22, str.3 
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časopisů. Kultivovaným projevem psaného textu proloženého trefnými citáty 

kritizuje obhajobu Pavla Kohouta a podává mnohem přesvědčivější a 

objektivní výpověď o době čtyřicátých a padesátých let. 

Pavel Kohout ve „Sporu" uvedl, že jeho generace byla v jakémsi spánku. 

Poprvé začali otevírat oči v letech 1954-1955, kdy se začali více zamýšlet 

nad problematikou doby a uvědomovat si problémy více kriticky. A do toho 

vstupuje Jaromír Hořec: „Tato teze je však tak očividně nepravdivá, že až 

zaráží, jak k ní mohlo dojít. Vždyť generace nebyla jednolitou masou, ale 

naopak byla vnitřně diferencovaná; již za války i po roce 1945.1,121 Ve svém 

článku dále popisuje, jak byla společnost vnitřně rozdělená jak politicky, tak 

i v hodnocení kultury. Připomíná například vystoupení Jana Grossmanna na 

sjezdu spisovatelů v roce 1946 proti nesprávné aplikaci socrealismu, 

negativní postoj vedoucích orgánů ČSM k lyrické sbírce Ladislava Fikara 

Samotin, násilnou likvidaci časopisu Generace z roku 1947, kritické 

stanovisko k tehdejší výstavě sovětského umění apod. Dále podává 

výpověď o tom, jak mladí spisovatelé posílají v roce 1947 dopis adresovaný 

ÚV KSČ proti mechanickému přebírání sovětských názorů v umění i proti 

Ždanovovým tezím."122 A co víc, Hořec pokračuje padesátými léty a 

popisuje časy, kdy do kultury zasahoval Ladislav Štoll, Jiří Taufer nebo 

Václav Kopecký. Hovoří o vyřazování knih mezi nimiž nechyběla ani 

Halasova nebo Seifertova díla a k tomu dodává: „Tyto projevy nekulturnosti 

demagogie, zneužívající myšlenky socialismu, projevy nedemokratičnosti 

přerůstají pak postupně v to, co tak strašlivě poznamenalo celé mezinárodní 

hnutí. K tomu všemu mnozí příslušníci generace dnešních čtyřicátníků 

nemlčeli."123 A proto upozorňuje na to, aby se celá generace neházela do 

jednoho pytle a nehovořilo se o všech jako o spáčích, kteří „prospali svou 

dobu nebo ji jen prozpívali v budovatelských písních."124 V Hořcově pojetí 

by problematika vyrovnání se s minulostí neměla být generačním sporem, 

ale společnou záležitostí všech generací, žádnou nevyjímaje, kdy se bude 

usilovat o poznání objektivních rysů naší historie. To ostatně do jisté míry 

nedokázala ani polistopadová společnost. 

l,22x H ° ř e c ' J - : P ř e d e v š ím ještě více pravdy, Student 2, 1966, číslo 22, str.3 
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Hořcův článek byl přesně takový, jako ostatní, které končily ve spárech 

cenzury. Vlivem nedbalosti pracovníka HSTD a jistě také shodou šťastných 

okolností se však dostal ven. S nelibostí nesli tento únik jak v centrále 

HSTD tak i na ÚV KSČ. Byl ovšem negativně okomentován i na stránkách 

Studenta. Zda-li to byla spontánní reakce nebo snaha přehlušit Hořcová 

slova, to se mi nepodařilo zjistit. Z odpovědí na článek „Především ještě 

více pravdy" je zřejmé, že Jaromír Hořec ťal do živého. 

Článek odhaluje, stejně jako zadržené materiály, co hýbalo společností 

v druhé půli šedesátých let. Svým způsobem ojedinělý příspěvek ve 

Studentu, který se v roce 1966 snažili svazáčtí funkcionáři, ale i šéfredaktor 

Václav Král a někteří další, stále držet ve „svazácko-studentských" kolejích, 

předznamenává, kam se bude redakce ubírat dál. Je dokladem toho, že boj 

proti cenzuře nebyl tak marný a že ve Studentu pracovali lidé, kteří chtěli 

něco víc, než se jen držet v mantinelech diktovaných shora. Náhled do 

práce cenzury nám v mnohém poodhaluje mentalitu doby a problémy, 

kterých bychom se po prolistování samotného časopisu mohli dotknout jen 

letmo. 

Časopis Student a ČSM 

ČSM jako vydavatel 

Časopis byl závislý na svém vydavateli ÚV ČSM a ten „mohl kdykoliv ze 

dne na den časopis zastavit. Nebo změnit redakci."125 Na ÚV ČSM a 

v užším vedení vysokoškolské rady se schvalovaly plány na určitý počet 

čísel dopředu, kde se funkcionáři vyjadřovali k obsahovému zaměření 

časopisu. „My jsme neschvalovali ani nečetli jednotlivé články, ale věděli 

jsme, co vtom a tom čísle bude, ... to byla věc redakční rady, ale 

v redakční radě jsme také nediktovali dopředu, co tam má být. Ale 

samozřejmě jsme dopředu doporučovali některá témata, která tam z našeho 

pohledu nesměla chybět, protože jsme organizovali řadu věcí, tak z našeho 

oddělení (oddělení školských organizací ÚV ČSM) jsme měli požadavky ... 

třeba, když jsme organizovali mezinárodní brigády a jiné akce, tak tam byly. 

) AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem, 2006 
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Nebo když se dělo něco kolem kolejí a tak dá/e,126" vzpomíná Dušan 

Macháček. Na osobě Dušana Macháčka si také můžeme ukázat, jak byla 

propojena Vysokoškolská rada, redakční rada časopisu a ÚV ČSM, neboť 

se jako funkcionář vyskytoval ve všech zmíněných orgánech. Roční nebo 

půlroční plány musely také projít příslušnými odděleními na ÚV KSČ. 

Již v prvních hodnoceních ÚV ČSM byl časopis kritizován, že dává jen 

malý prostor záležitostem okolo svazové organizace. Ideologické oddělení 

ÚV ČSM „doporučovalo" vysokoškolské radě, aby vedla časopis „k větší 

angažovanosti v problematice práce ČSM na vysokých školách."127 Což 

mělo zahrnovat větší informovanost o činnosti VŠR a jejích závěrech. Dále 

pak psát o obecnějších záměrech činnosti ČSM a více se zabývat 

jednotlivými organizacemi ČSM na vysokých školách a fakultách. Také 

„doporučovalo" VŠR „posoudit spojení redaktorů časopisu a jejich osobní 

zainteresovanost v práci ČSM na vysokých školách."128 Samo ideologické 

oddělení si pak předsevzalo, že bude hledat „cesty účinnější pomoci 

kolektivu redakce"129 Tím měli na mysli častější hodnocení a především 

konzultace - jinak řečeno pozvání na kobereček. 

Kritiky Studenta přicházely i z jiných míst, jak nám připomíná Dušan 

Macháček: „Někde nějaký okresní tajemník, dejme tomu v Olomouci, 

shledal, že se mu něco nelíbí v tom časopise a napsal na ÚV partaje a 

z ÚV zavolali zase Zavadilovi (předseda ÚV ČSM; poznámka autora), že si 

Student dovolil napsat něco takového, třeba o té olomoucké univerzitě a už 

to jelo, že ano."130 

Časopis již od října 1965 neměl zcela studentský charakter a pokud 

nahlédneme do čísel, která byla věnována V. sjezdu ČSM, ta studentský 

charakter ztrácejí úplně. Redakce, včetně Václava Krále, se snažila co 

nejvíce přizpůsobit cílové skupině. A nejednou se Student ohradil proti 

kritikám shora. 

V roce 1966 si redakce nechala vypracovat studii, která sondovala mezi 

čtenáři jejich názory na Studenta, spokojenost či nespokojenost a 

I2;) A A > rozhovor s Dušanem Macháčkem, září 2006 
\ i2 SVA> Stanovisko ideologického oddělení k hodnocení Studenta 
, J SVA> Stanovisko ideologického oddělení k hodnocení Studenta 
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požadavky na zkvalitnění do budoucna. Studii pro Studenta vypracovali ing. 

Petr Hebrák a ing. Jiří Trpkoš z Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Interpretaci sondy redakce použila jako argumenty pro diskusi s příslušnými 

orgány ČSM. V anketě, kde měli čtenáři seřadit témata podle zájmu od 

jedničky do desítky, skončila problematika a život ČSM na desátém, 

posledním místě.131 Redakce si byla vědoma toho, že pokud bude čtenáře 

příliš zahlcovat informacemi o ČSM, ztratí čtenáři o časopis zájem. Čas od 

času chtěli šéfredaktor Václav Král nebo jeho zástupce Karel Šmíd vylepšit 

ideově-politický profil Studenta nějakým příspěvkem ze života ČSM nebo 

strany. Případně na stránkách časopisu vyšel rozhovor s některým 

z funkcionářů ČSM nebo s významným partajníkem. Tématům, která byla 

diktována shora, se redaktoři Studenta vyhnout nemohli. Nicméně celá 

redakce, včetně výše zmíněné dvojice, bojovala za zachování úrovně a 

čtivosti časopisu a snažila se nepřesytit čtenáře svazáckou problematikou. 

Mezinárodní budovatelské brigády 

Pojďme nyní společně nahlédnout do týdeníku Student, abychom zjistili 

více o atmosféře, kterou se snažila vytvořit svazová organizace v druhé 

třetině šedesátých let. Hned v prvním čísle se setkáme s tématem, které 

podle funkcionářů z ČSM nesmělo ve Studentu chybět - mezinárodní 

budovatelské brigády mládeže. 

Časopis prvním číslem zahájil seriál reportáží z mezinárodních 

budovatelských táborů. Tyto pracovní cesty do zahraničí probíhaly v režii 

ČSM. Byla to jedna z možností, jak vycestovat do zahraničí. Mimo to, že se 

tyto brigády hojně konaly na území Sovětského svazu, mohli se jejich 

prostřednictvím studenti dostat i do Francie nebo některých severských 

zemí. Dušan Macháček na tyto akce vzpomíná jako na velký úspěch 

liberálnějšího křídla v ČSM.132 Je možno přiznat, že jistý úspěch to byl, 

připomeneme-li si padesátá léta, kdy možnost vycestovat byla minimální. 

Na druhou stranu prostřednictvím táborů se do zahraničí mohl dostat jen 

omezený počet studentů. Navíc akce v režii ČSM nebyly pro každého 

atraktivní a samozřejmě někoho i odpuzovaly. 

i32x "Vyjádření redakce Studenta k anketě čtenářů 
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V souvislosti se zahraničními budovatelskými tábory vyvstaly na povrch 

některé problémy. Studenti vyrůstající v totalitním státě se setkávali se 

studenty ze zemí demokratičtěji smýšlejícího světa a byli konfrontováni 

s jinou skutečností, než jakou znali ze svého domova. To činilo obtíže spíše 

aparátníkům. Z těchto příčin se některé příspěvky ze zahraničí staly 

předmětem zásahu HSTD. Studentům činily největší problémy 

nedostatečná jazyková připravenost a malé kapesné způsobené převodem 

československé měny. Reportáže z budovatelských táborů měly působit 

pozitivně, aby přilákaly zájemce o další brigády a především aby stavěly 

ČSM do dobrého světla. A tak se v reportážích z budovatelských táborů 

setkáme s kritikou jen sporadicky. 

V průběhu druhé poloviny šedesátých let se studenti stále častěji 

dostávali do zahraničí, a to i do západních zemí. Využívali k tomu služeb 

CKM - Cestovní kanceláře mladých nebo různých studentských výměn a 

pobytů spojených se studiem. Zahraniční cesty téměř pokaždé doprovázely 

nepříjemné dotazy na účel cesty a podobně. Prostřednictvím ČSM, které 

kontrolovalo i zahraniční výměny studentů v rámci vysokých škol, se 

studenti mohli do jisté míry určitým obtížím vyvarovat. V časopise 

nalezneme mnoho příspěvků ze zahraničních cest, které do Studenta zaslali 

studenti nebo různí dopisovatelé ze svých pobytů v místech, kam by se 

v nedávné minulosti dostali jen stěží. 

Podle západního vzoru se také u nás začaly zřizovat hostely pro mladé -

Youth's hostels. Jejich budování se ujalo jak jinak než ČSM. Jejich úroveň 

byla v počátcích velmi nízká a možnost získání informací o jejich síti ještě 

nižší. Tato levná ubytovací zařízení vznikala především na vysokoškolských 

kolejích a zájem o ně byl značný. Gabriela Žemličková ve svém článku 
v roce 1965 uvádí: „Na Západě je módou jezdit za železnou oponu a 

Československo je odrazovým můstkem pro většinu takových cest." 133 

Touha po poznání a cestování tedy přicházela z obou stran a vzájemné 

kontakty mezi Západem a československým státem na východě železné 

°Pony se mezi studenty stále více prohlubovaly. 

)• Žemličková, G. : Youth's hostels in Czechoslovakia, Student 1, 1965, č.3, str. 3 
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Někteří studenti s pověřením fakultních výborů ČSM podnikali studijní 

cesty, aby navázali styky se zahraničními studentskými organizacemi. 

Mnozí studenti využili tuto příležitost k emigraci. Časopis Student jen těžko 

mohl objektivně informovat o tomto fenoménu totality, neboť další 

z příznačných projevů doby, cenzura, by nikdy nepustila tyto články k tisku. 

Ale i tendenční články nám mohou mnohé prozradit. V roce 1967 sestavil 

Václav Král s Karlem Boháčem článek složený z dopisů mladého emigranta, 

který údajně odešel na studijní pobyt do Německé spolkové republiky a již 

se nevrátil. K útěku přemluvil svého kamaráda. Není podstatné, zda-li jsou 

dopisy v článku autentické, nebo ne. Je zřejmé, že emigrantům se vedlo 

v zahraničí různě a velice různě i vnímali těžkosti s ní spojené. Ovšem 

dopisy v příspěvku ve čtrnáctém čísle Studenta jsou vystavěny tak, aby 

nejen ukázaly jak je student - emigrant se svojí situací nespokojen a jak trpí 

nedostatkem, ale navíc v posledním dopise vyřkne hodnotící soud o politice 

Sovětského svazu: „Němci jsou jako národ vskutku takoví zvláštní a už se 

vůbec nedivím, že dvě světové války začay zde. Rusové dělají dobře, že 

drží Německo rozdělené."134 Tvůrci článku rozhodnutí studenta komentují 

jako mladistvou nerozvážnost a vyčítají mu, že do jeho slovníku asi nepatří 

slova jako „vlast, hrdost, rodiče apod."135 I přes závěr článku můžeme 

v úvodních dopisech vycítit motivy emigranta, a tak si všímavý čtenář mohl 

zapřemýšlet nad problémy, které mu skýtá život v totalitním státě. 

Mezinárodní svaz studentstva 

Se zahraničními styky souvisí další téma, které soudruzi z ČSM chtěli na 

stránkách Studenta mít. Jednalo se o zprávy o činnosti MSS -

mezinárodního svazu studentstva. Dějiny MSS byly úzce spojeny 
s Československem. Jeho ustavující schůze proběhla v šestačtyřicátém 

roce v Praze, kde také zůstalo sídlo předsednictva. Prvním předsedou byl 
J°sef Grohman. Vlivem politických změn po roce 1948 se organizace 

rozdělila na MMS a COSEC, kdy MSS zůstalo na východní straně železné 

°Pony a COSEC na té západní, přičemž se s různými úspěchy dělily o vliv 
v jiných zemích. 

134 
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Vznik těchto dvou organizací byl jedním z mnoha drobných produktů 

studené války. Jejich vzájemný vztah ovlivňovalo dění na mezinárodni 

Politické scéně. MSS bylo úzce propojeno s levicovými svazovými 

organizacemi mládeže v zemích východního bloku a v mnohých členech 

COSEC spatřovali zastánce „agresivního proamerického"136 kurzu. 

Koexistenci dvou mezinárodních studentských organizací poznamenaly 

události jako byla například Korejská válka, události v Madársku, Izraelsko-

Egyptská válka, povstání v Alžírsku, karibská krize a v druhé půli 

šedesátých let to byl konflikt ve Vietnamu. MSS organizovalo různá 

Protestní shromáždění, demonstrace a manifestace. Do hesel protestních 

akcí se také promítala atmosféra mezinárodní politické scény. 

Na válku ve Vietnamu reagoval i v šedesátých letech úřadující předseda 

MSS a člen ČSM Zbyněk Vokrouhlický: „Ve Spojených státech si stále více 

studentů uvědomuje spravedlnost boje vietnamského lidu, a proto odsuzuje 

válku, kterou ve Vietnamu vedou Spojené státy. Za druhé - a to je 

důležitější - nezůstává jen u prostého uvědomění. Vzápětí za ním jdou i 
č'ny. ... například nedávné velké demonstrace studentů proti velké válce ve 
V*tnamu, demonstrace, jichž se zalekla vláda USA, která se jinak nechává 
s'yšet, že ji hned tak něco nepoleká."137 

Když hovoříme o MSS připomeňme si ještě jednoho předsedu této 
0rganizace. V padesátých letech dvacátého století jím byl Jiří Pelikán. Ve 

^ citovaném článku popisuje dobu svého působení v MSS jako nejhezc, 
l é ta svého života Dobu, kdy získal spoustu zajímavých přátel po čelem 
s v ě*ě a podobně.138 S Jiřím Pelikánem se ještě setkáme, ale své působen, 
v Padesátých letech bude hodnotit slovy s jiným přídechem. 

^-£gâl<oslovenském s ^ 7 n mládeže 

Opusťme nyn. mezinárodni scénu studentského hnutí a vraťme se zpa ky 

československa, abyohom se blíže seznámili s příspěvky o samotné 
S ^ o v é organizaci. Drobné zprávy o ôinnosti a akcích CSM byly ved e 

k á v i č e k z různých škol v rubrice Vita Nostra. Vétší články se objevovaly 

" s°uvisiosti s významnějšími událostmi jako byl například pátý sjezd nebo 
V 

137) FTf?S? i n ' P- : M S S > Student 1, 1965, Č.6, str.3 
138) t a m £ e d s e d o v é > Student 1, 1965, č.7, str. 4 
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různé konference. Větších příspěvků bylo naštěstí poměrně málo. Tento 

hodnotící soud je zcela na místě, neboť čísla uvádějící a hodnotící sjezd 

ČSM připomínají spíše politický program než studentský časopis. 

18. prosince 1965 se uskutečnila celostátní konference studentů 

vysokých škol. Jedním ze zásadních témat, která se na konferenci řešila, 

byla problematika ČSM. Student otiskl ve čtvrtém čísle šestašedesátého 

roku dva z názorů k diskusi o ČSM. Z názorů můžeme usuzovat, že uvnitř 

organizace docházelo k různým problémům a svazáci cítili potřebu je řešit. 

Jistý student strojního inženýrství celkem racionálně připouští fakt, že 

»obecně existuje ČSM dík podpoře státu nikoli dík podpoře mladých lidí.1,139 

Svazákům dělala starost stále sílící lhostejnost k jejich organizaci. Zájem 

mladých lidí obracející se zcela jiným směrem mohli jen stěží vrátit zpět. 

Starší soudruzi mohli jen nostalgicky vzpomínat na časy padesátých let. 

Funkcionářům se svaz mládeže nedařilo zatraktivnit. Navíc politizovaná 

Představa skalních svazáků o vlastní organizaci nijak nepřispívala k větší 

Přitažlivosti organizace. O názorech svazáků si můžeme udělat představu 

z dalšího citátu z již výše citovaného projevu studenta strojního inženýrství, 

kde hledá, jak změnit nastolený trend v ČSM : „Možnost řešení v existenci 

°rgánu, který bude všemi politickými prostředky, které dnes ve státě existují, 
hájit zájmy mládeže. Organizace bude mít program, který v cílech bude 

odpovídat cílům KSČ."140 

Abychom přesněji zjistili s jakou intenzitou chtěly orgány ČSM hájit zájmy 

studentů, musíme nahlédnout do pramenů. Zůstaneme ještě u celostátní 

studentské konference. Hned v následujícím čísle Studenta měla vyjít 

rezoluce vzešlá zjednání rokujících studentů. Ta se ale stala předmětem 

zásahu HSTD. Redakce se zásahem nesouhlasila a rozběhlo se nelehké 

Sjednávání s kompetentními orgány. Jablkem sváru se stal devátý bod 

rezoluce: „Uložit vysokoškolské radě projednat s orgány ministerstva vnitra 

"evhodnost některých zásahů v objektech vysokých škol a projednat, aby 

nedocházelo k porušování zákonů. "U1 

139) Celostátní konference studentů vysokých škol Praha 18.-19. prosince 1965, Student 2, 1966,č.4„ 
str.4 
, Jtamtez 

) AMV, a.č. 318-104-1 MV, HSTD - zadržené materiály ve Studentu v letech 1965-1968, Student 
2>1966,Č.5 
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Cenzor Kasal si nebyl zcela jist obsahem věty. Rozhodl se ji projednat se 

svým nadřízeným soudruhem Kovářem. Ten si pravděpodobně také nebyl 

zcela jist a šel se poradit k tomu z nejpovolanějších - k náměstkovi ministra 

vnitra, soudruhovi Zárubovi. Náměstek Záruba rozhodl - nezveřejňovat. 

Cenzor posílen názory z vyšších míst „doporučil" redakci větu vypustit. 

Šéfredaktor Václav Král měl ovšem za sebou jiné autority. Tak závažný 

dokument jako byla rezoluce nemohl být zveřejněn, pokud se jeho obsah 

pořádně neprověřil. Takže ještě dříve, než se opis článku dostal cenzorovi 

Kasalovi do rukou, se sešla komise, která projednala všechny body 

dokumentu. V komisi zasedal i vysoce postavený funkcionář KSČ, vedoucí 

druhého oddělení soudruh Podroužek, jehož autority použil Václav Král 

k hájení diskutovaného materiálu. 

V jednáních o devátý bod se dále jednalo na ÚV ČSM. Tajemník 

ústředního výboru soudruh Batrla rozhodl, že se věta musí přeformulovat. 

Nový devátý bod rezoluce potom zněl následovně: „Upřesnit formy 

spolupráce orgánu svazu mládeže na vysokých školách s orgány 

ministerstva vnitra při řešení společných otázek."142 Ani tato formulace se 

HSTD nezamlouvala a Kasalův nadřízený Kovář se znovu běžel poradit. 

Tentokrát se obrátil na s. Mamulu z ÚV KSČ a opět na náměstka ministra 

vnitra. A co myslíte? Věta nevyhovovala. Stále z ní byl cítit závan 

nabourávání autority represivních orgánů státní moci. ÚV ČSM tedy opět 

větu přetvořil: „Doporučujeme Vysokoškolské radě ÚV ČSM projednat 

s příslušnými státními orgány spolupráci při řešení společných otázek, které 

se dotýkají vnitřního života vysokých škol a zejména studentů v kolejích."143 

Z věty se úplně ztratil její původní význam, ale za to byla o něco delší. No 

zanechme ironie. Tento příklad nám krásně ilustruje, jak probíhala jednání o 

obsahovém zaměření časopisu. Navíc ve srovnání s předešlým projevem 

nás upozorňuje na pokrytectví a přetvářku prostupující celou společnost 

totalitního státu, studentské hnutí nevyjímaje. 

K rezoluci se vztahoval i další příspěvek z února roku 1966. HSTD 

zasahovala ze stejného důvodu jako v předešlém případě. Z článku „Plní se 

142) AMV, a.č. 318-104-1 MV, HSTD - zadržené materiály ve Studentu v letech 1965-1968, Studení 
2,1966, č.5 
143) AMV, a.č. 318-104-1 M V, HSTD - zadržené materiály ve Studentu v letech 1965-1968, Student 
2, 1966, č.5 
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usnesení ?" musela být vypuštěna následující věta :„ - A nakonec - jak 

milé: Po dohodě s veřejnou bezpečností nebudou její příslušníci moci dělat 

prohlídky jinak než po domluvě a souhlase kolejní rady. "144 

Ve velké míře příspěvky o ČSM upozorňují na lhostejnost ke svazové 

organizaci nebo přinášejí argumenty, proč by se studenti neměli vydělovat 

z jednotné organizace. O tom, jak ČSM ztrácela půdu pod nohama, 

vypovídá i příspěvek Jana Molíka „O ČSM": „Organizace, která není 

organizací svých členů, přestává mít členskou základnu. V této souvislosti 

se jeví varovná skutečnost, že ČSM klesá počet členů, že dnes ji 

reprezentuje jen asi 40 procent československé mládeže."U5 Přičemž je 

třeba podotknout, že studentů byla v ČSM většina, neboť členství bylo 

bráno téměř za samozřejmou součást studia na vysoké škole. Z toho 

vyplývá, že nálady mezi studenty měly dopad i na fungování svazu 

mládeže. 

Majáles 

Ve Studentu se také dozvíme, s jakým přijetím se setkaly oslavy majáles 

v roce 1966. Nejprve si ještě připomeňme majáles předešlý z roku 1965, ale 

z jiné strany než v předešlé kapitole. Pavel Khon, který měl ve Studentu na 

starost kulturu, zpovídal pro časopis tvůrce studentského filmu „Majáles 65" 

Jiřího Dona. Tento student FAMU pracoval v roce 1965 ve VOV ČSM, kde 

se podílel na přípravách oslav. Během příprav natáčel také dokument, 

z něhož pak vytvořil studentský film. V příspěvku se dozvídáme o filmu 

samotném, ale podružně také o tom, jak svazáčtí funkcionáři chtěli mít 

oslavy pod svojí kontrolou.146 Volba Ginsberga a další akce vyjadřující 

různé formy nespokojenosti nebo jen obyčejná recese jsou dokladem toho, 

že se jim některé záležitosti vymkly z rukou a ztratili nad nimi kontrolu. To 

se v roce 1966 nesmělo stát a soudruzi zvědění ÚV ČSM se rozhodli 

neponechat nic náhodě. Chtěli si ponechat plnou kontrolu nad přípravami a 

průběhem oslav. 

Před majálesem 1966 se konala oslava Prvního máje. Po skončení 

oficiálního programu došlo z pohledu státní moci k některým výtržnostem a 

144) AMV, a.č. 318-104-1 MV, HSTD - zadržené materiály ve Studentu v letech 1965-1968, Student 
2, 1966, Č.6 
145) Molík, J. :0 ČSM, Student 3, 1967, č 8, str.5 
146) Kohn, P. :Bude Majáles 65?, Student 2 , 1966, č. 16, str.4 
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projevům nespokojenosti. Těch se účastnili především mladí lidé, studenty 

nevyjímaje. Funkcionáři z VOV ČSM měli obavy, že události Prvního máje 

by je mohly vnést do špatného světla. Rozhodli se tedy veřejně distancovat 

od aktivit studentů po oslavách Svátku práce. Nicméně ve svém otevřeném 

dopise, který měl vyjít ve Studentu, projevili nemalou shovívavost s kritikou 

a satirou, která provází studentské projevy: „Předsednictvo 

Vysokoškolského výboru ČSM považuje za nutné odsoudit jednání několika 

výtržníků večer 1. května v Praze. Velmi nás znepokojuje fakt, že mezi nimi 

bylo i několik studentů vysokých škol. To může v očích veřejnosti pošpinit 

studentské hnutí, může to i podstatně zkreslit tvůrčí úsilí studentů, k němuž 

patří i konstruktivní kritika některých nedostatků. Nesprávné spojování 

studentů jako celku s událostmi na prvního května večer může dát našemu 

hnutí punc rozbíječství a nedobrých úmyslů. 

Zvlášť aktuální je toto v souvislosti s pražským Majáles 15. května. 

Očekáváme, že se v majálesovém průvodu objeví kritika, vyjádřená recesí a 

alegoriemi. Apelujeme na studenty - účastníky průvodu, aby dbali na 

seriózní obsah této kritiky. Zároveň se obracíme na pražskou veřejnost, aby 

majálesový průvod také chápala a myšlenky průvodu, jimiž se vyslovíme 

k životu kolem nás, zásadně nespojovala s tendencemi výtržníků, od níž se 

studentstvo jako celek rozhodně distancuje. 

Předsednictvo VOV ČSM Praha."147 Cenzor Kasal rozpoznal nevhodný 

obsah časopisu, ale protože se jednalo o veřejně vyjádření z VOV ČSM, šel 

se raději poradit se soudruhem Podroužkem ze školského oddělení ÚV 

KSČ. Slova jako kritika, recese nebo alegorie nelibě zněla v uších jak 

pracovníkům HSTD, tak i funkcionářům z ÚV partaje. Otevřený dopis nikdy 

zveřejněn nebyl. ÚV strany i svazu mládeže vyvíjel tlak na VOV ČSM 

v Praze, aby své přípravy na studentské oslavy nepodcenili. Vlivem toho 

měl majáles 66 zcela jinou atmosféru než předešlý. Stal se oficiální akcí 

ČSM se zjevnou kontrolou shora. Hesla a transparenty musely být předem 

schváleny majálesovým štábem.148 Nesouhlasil bych s tvrzením Michala 

U7) AMV, a.č. 318-104-1 MV, HSTD - zadržené materiály ve Studentu v letech 1965-1968, Student 
2-1966, č.19 

) Svatoš, M. : Studentské Majálesy šedesátých let, Zlatá šedesátá, Ustav pro českou literaturu AV 
ČR, Praha 2000, str.100 
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Svatoše, že byl majáles masivně propagován na stránkách Studenta149, ale 

prezentace v celostátním týdeníku ČSM přidávala této akci oficiální přídech. 

Na druhou stranu se redakce postavila celkem kriticky k průběhu vlastních 

oslav. Majáles 1966 rozhodně nedostál účasti loňských oslav a ani kvalita 

programu nebyla a ani nemohla být taková jako v předchozím roce. 

Incidentu s volbou krále se funkcionáři z ČSM rozhodli vyvarovat po svém. 

Ve Studentu nám to přiblížil redaktor Vladimír Petřík: „Krále nevolí lid, ale 

komise."150 Velké zklamání z průběhu studentských oslav je v článku Petra 

Feldsteina „Jako zabít majáles". Až lítostným nádechem popisuje 

majálesový průvod a oslavy v Jihlavě a svůj článek zakončil takto: „Pixa 

přijel, konferoval až se hory zelenaly, orchestr Jožky Karena hrál, imitátor 

imitoval, dívky soupeřily, i v inteligentnosti, jak řekla jedna z nich. - Diváci -

jihlaváci - se bavili a mrzli, protože to bylo všechno venku. Chvílemi pršelo. 

Viděl jsme letos druhý takový podnik. Na příště varuji před Šašky, 

Vostřely a Pixy. Tolik jsme nedávno chtěli majáles."151 

Po skončení oficiálních oslav došlo opět ke konfrontaci mezi některými 

studenty a policií na Petříně. V této souvislosti byl časopis Student kárán, že 

zachoval: „Nesmírnou zdrženlivost k průběhu majálesu. I když jde o 

jednotlivost, uvádíme ji, protože rychlá, pohotová reakce na průvodní 

negativní jevy je otázkou dost principiální."152 Časopis zaujal stanovisko až 

později, když už ostatní časopisy vyjádřily negativní postoje ke studentským 

„výtržnostem". Funkcionáři z ČSM se obávali, že to vzbuzuje nutné zlo.153 

Velmi pravděpodobně to tak redakce i vnímala. 

Majáles roku 1967 se setkal s ještě menším přijetím od širšího publika a 

také se neobešel bez střetu s policií. Z oslav majálesů 1966 a 1967 byla cítit 

všeobecná únava z oficiálně organizovaných akcí a především nechuť 

studentů a mladých lidí k aktivitám vycházejícím z ČSM. 

I49) Svatoš, M. :Studentské Majálesy šedesátých let, Zlatá šedesátá, Ústav pro českou literaturu AV 
ČR, Praha 2000, str. 100 

) Petřík, V. :Majáles Praha, Student 2, 1966, č.24, str.4 
|5 ') Feldstein, P. :Jako zabít majáles, Student 2, 1966, č.23, str.4 
J") SÚA, Hodnocení Studenta 3/4 roku 1966 

3) SÚA, Hodnocení Studenta 3/4 roku 1966 
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Spor o cílovou skupinu 
Pověstně nepříjemným a několikrát již zmiňovaným trnem v oku byla 

pro svazácké funkcionáře stále více sílící tendence studentů emancipovat 

se v rámci jednotné organizace. Student z jejich pohledu přiléval ještě více 

oleje do ohně, když se na jeho stránkách objevovaly silné „náznaky 

přeceňování úlohy studentů v jednotné organizaci, nedostatečné 

respektování zájmů a potřeb ostatních sociálních skupin mládeže, extrémně 

u některých jedinců požadavek federalizace v různých odstínech." Největší 

nedostatek spatřovali v tom, „že Student jako orgán VŠR ústředního výboru 

ČSM málo přispívá k ideovému sjednocování všech sociálních skupin 

mládeže."154 Svazáčtí aparátníci si představovali, že Student bude určen jak 

pro středoškoláky, tak i pro vysokoškolské studenty. Navíc bude informovat 

o ostatních sociálních skupinách mládeže, které by měl také oslovit. 

Redakce měla rozdílný pohled na to, kdo by měl časopis číst. Svůj vztah 

k cílové skupině vyjádřila v hodnocení ankety čtenářů následovně: 

»Pokoušíme se zaměřovat náš časopis tak, aby byl časopisem 

vysokoškoláků nebo absolventů vysokých škol ... Jde nám přitom 

samozřejmě o to, aby vysokoškoláci více četli náš časopis, nikoliv o snížení 

počtu čtenářů mimo vysoké školy, kterým za zájem o náš časopis 

děkujeme."155 Redaktoři se snažili svým představám přizpůsobovat obsah 

v rámci možností. Neshody s patřičnými místy ČSM byly na týdenním 

Pořádku.156 

Jiné jsou představy a jiná je pak skutečnost. O tom jak byla stratifikovaná 

cílová skupina přesněji vypovídá již výše zmiňovaná anketa. Bohužel ani 

tento výzkum není zcela přesný, neboť redakce oslovila jen nevelký počet 

necelých dvou set respondentů. Výsledky vyšly následovně. Plné dvě třetiny 

čtenářů byly ve věku mezi patnácti a čtyřiadvaceti lety. Šedesát pět procent 

dotázaných studovalo, z toho dvě třetiny vysokou školu. Zajímavé je, že 

časopis četlo větší procento studentů technických a přírodovědných oborů 

než studentů humanitních věd. Také rozložení čtenářské obce podle pohlaví 

stojí za zmínku. Časopis četlo více studentek středoškolaček než 

1S5) SÚA, Stanovisko ideologického oddělení k hodnocení Studenta 
ISû) SÚA, Vyjádření redakce k anketě čtenářů 

) AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem, září 2006 
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středoškoláků. U mužů se o časopis zajímali nejvíce vysokoškoláci.157 

Každopádně výsledky ankety byly jistým kompromisem mezi dvěma 

pohledy na cílovou skupinu. Přičemž také posloužily redakci při hájení 

obsahového zaměření Studenta. Anketa mohla svazáckým nadřízeným 

doložit, že o časopis se zajímají i jiné sociální vrstvy mládeže. Na druhou 

stranu se výhrady vůči preferování studentů před jinými skupinami mládeže 

nikdy nezmírnily. Redakce se dál snažila prosazovat svůj záměr a snažila 

se získávat čtenářstvo mezi vysokoškoláky a absolventy. To se jí také 

v pozdějších letech dařilo a v druhé půli roku 1967 se charakter časopisu 

výrazně proměňuje. Z pozdějšího období nemáme k dispozici žádnou studii 

o stratifikaci čtenářského publika, nicméně podle vzhledu a obsahu se dá 

usuzovat, že cílová skupina zahrnovala především starší čtenáře, studenty i 

nestudenty. V době své největší slávy se Student vymanil ze svazáckého 

sevření a symbolizoval to i novým podtitulem, kde stálo - Týdeník mladé 

inteligence. Toto období bude však předmětem další kapitoly. 

Zastavme se ještě u cílové skupiny. Časopis Student měl být celostátní 

studentský týdeník. Měl tedy oslovit čtenáře celého československého 

soustátí, ale hned v prvním hodnocení se dočteme: „Časopis by se měl 

rovněž vážněji zabývat svým obsahem a vlivem na Slovensku. Je totiž 

zarážející skutečností, že zatímco v českých krajích je tendence odběru 

vzestupná, ve slovenských krajích se odběr snižuje."158 Stáňa Kozáková 

nebo někdo z jejích podřízených z ideologického oddělení ÚV ČSM 

v hodnocení dále kritizuje redakci za to, že v časopise se jen těžko hledají 

zajímavé příspěvky ve slovenštině. Kritiky v tomto ohledu byly víc než 

oprávněné. Slovenského textu bylo mnohem méně než požadovaná jedna 

třetina. 

Slovenským redaktorem byl Peter Zeman. Podle vzpomínek Petra 
Feldsteina to byl velice kvalitní redaktor a také „dobrý kluk".159 Ovšem jeho 

výkonnost se den ze dne snižovala a jeho příspěvků ubývalo. Hledání 

zajímavých materiálů ve slovenštině věnoval menší a menší pozornost. 

Delší dobu nikdo z redakce netušil proč. Později se ukázalo, že Peter 

u ) AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem, září 2006 
1S9) SÚA, Stanovisko ideologického oddělení k hodnocení Studenta 

) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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Zeman vážně onemocněl. „Já jsme ho byl navštívit v Tatrách, když jsem byl 

na dovolené. Zajel jsem za ním do Tatranské Lomnice, kde ležel ve stejném 

sanatoriu jako Jiří Wolker,"160 vzpomíná na svého přítele a kolegu z mládí 

Petr Feldstein. Jak jste již mohli vytušit podle místa, kde se léčil, onemocněl 

Peter Zeman tuberkulózou. Svůj zápas s vážnou chorobou Peter Zeman 

vyhrál a v době po roce 1989 jsme jej mohli krátce zaznamenat jako ředitele 

Slovenské televize, ovšem v redakci Studenta bychom ho po pobytu v 

sanatoriu již těžko hledali. Na jeho místo nastoupila Olga Suchalová,161 

která se v redakci zdržela jen krátce a nastolený trend nemohla příliš zvrátit. 

Nízký odběr sebou nesl i malou odezvu. Do Studenta nepřicházelo tolik 

slovenských příspěvků, aby s nimi redakce mohla zaplnit požadovaná 

procenta z tisku. Většího ohlasu u slovenských čtenářů se časopis dočkal 

až v posledním roce své existence, kdy se proměnil obsah i renomé 

Studenta, ale slovenského živlu bylo na jeho stránkách stále málo. 

V hodnoceních Studenta je také zmínka o slovenském časopise ECHO, 

který vydával Vysokoškolský obvodní výbor ČSM v Bratislavě.162 Ten mohl 

mít určitý vliv na nízký odběr Studenta v Bratislavě, ale nemohl mu 

rozhodně konkurovat na celém Slovensku. Redakce se zkrátka více 

orientovala na české a pražské prostředí. Centralistické snahy vycházející 

z ČSM se ve Studentu rozhodně nepodařilo uskutečnit. V určité míře se 

také na tom podepsal rozdílný pohled Čechů a Slováků na společné 

soustátí a nedořešené státoprávní otázky, které způsobovaly problémy i 

Později. 

obrázek 6.5 : AA, Student 2, 1966, č.2, str.1 
(kresba Jana Bernata) 

,..) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
) (později Olga Keltošová) V polistopadové éře působila na slovenské politické scéně jako 

^Polupracovnice Vladimíra Mečiára. 
) SÚA, Stanovisko ideologického oddělení k hodnocení Studenta 
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ČASOPIS STUDENT A KRIZE ČESKOSLOVENSKÉ 

SPOLEČNOSTI 

Krize Československé společnosti 
V líčení příběhu časopisu Student jsme již několikrát narazili na rozpor, ke 

kterému docházelo mezi vládnoucí elitou a potřebami širších vrstev 

obyvatelstva státu. Atmosféra pokřivování a zatajování skutečnosti, 

nejednou přikořeněná tragikomičností, se promítala do vztahu mezi vládní 

mocí a společností. Čím více se společnost probouzela a aktivizovala, tím 

více se vládní garnitura snažila konzervovat politické klima. 

Československo se dostávalo do stále hlubšího rozporu, který se odehrával 

na poli ekonomiky, kultury, politiky i morálky. Krize kulminovala v druhé půli 

roku 1967. 

Již v první kapitole jsme si popsali, jak se československá kultura snažila 

vymanit ze svazující estetické normy socialistického realismu padesátých let 

a následný proces postupného probouzení se umělecké scény v první 

polovině šedesátých let. Připomněli jsme si události, které přispěly k 

„oteplení" ve státě, a to především proto, abychom si přiblížili atmosféru 

doby, v níž se zrodil časopis Student. Pro další líčení osudů lidí kolem 

celostátního studentského týdeníku je nezbytné si ve stručnosti 

Připomenout nejdůležitější fakta a souvislosti, jež vedly k vyvrcholení krize 

uvnitř československé společnosti roku 1967. 

Byrokratický vládní systém sovětského typu se dostával do krizových 

situací ve všech zemích, kde byl po druhé světové válce násilně zaveden. 

Krizové jevy měly společné rysy, ale i specifické národní příčiny. 

Nejviditelněji se napětí projevovalo na ekonomickém poli. Nedostatky 

centrálně plánovaného hospodářství a deformace národních ekonomik 

Podřizovaných potřebám sovětského kolosu měly vážné důsledky pro 

hospodářský vývoj všech zemí na východě železné opony. 

Nesmyslné zavádění těžkého průmyslu do poúnorového 

Československa, do země s malým nerostným bohatstvím, plýtvání se 

zdroji a energií, zanedbávání rozvoje nových technologií a okleštění tržních 

Principů vedlo k vyčerpání národního hospodářství. První hlasy volající po 
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nutnosti reforem zazněly již na sklonku padesátých let. Na XIII. sjezdu KSČ 

v roce 1966 upozorňoval ekonom Ota Šik na fakt, že hospodářské reformy 

se neobejdou bez proměn v politické sféře. Novotného vedení si 

uvědomovalo nutnost změn v oblasti hospodářství, ale z mocensko-

politických důvodů se snažilo přidržovat při životě mírně reformovaný 

stalinsko byrokratický režim, který samozřejmě nemohl vytvořit vhodné 

prostředí pro výraznější reformování národního hospodářství. 

Mezi další mocenským centrem neřešené problémy patřila otázka 

státoprávní a národnostní. Vztah Čechů a Slováků v jejich společném státě 

nebyl nikdy zcela vyřešen. Slováci, ve větší míře nespokojení s pražským 

centralismem, byli ústavou z roku 1960 odsunuti na vedlejší kolej. 

V průběhu šedesátých let byly, stejně jako všechny ostatní kritiky, 

umlčovány hlasy upozorňující na nedostatečné pravomoci samostatných 

slovenských orgánů a na přehlížení slovenského živlu. I přes pražský 

centralismus se prvnímu tajemníkovi KSS Alexandru Dubčekovi podařilo 

vybudovat vlastní pozici. KSS razila vlastní politiku a vyhraňovala se vůči 

tlakům Novotného vedení v Praze. 163 Jak se ještě dozvíme později, 

opakující se konfliktní situace vyvrcholily v říjnu 1967. 

Společenský konflikt se prohluboval a nemalou měrou k němu přispěly i 

události na mezinárodní politické scéně. V horkých červnových dnech roku 

1967 se zraky celého světa upíraly do jihovýchodního středomoří, kde se již 

Potřetí rozhořel dlouho doutnající arabsko-izraelský konflikt. 

Československá vláda po vzoru svého východního souseda označila Izrael 
za agresora a přerušila s ním diplomatické styky. Československé 

sdělovací prostředky vytvářely štvavou protiizraelskou kampaň. Ve větší 

míře se začaly objevovat antisemitské názory působící jako reminiscence 

nálad v poúnorovém Československu let padesátých. Za izraelskou 

Politikou byl vyzdvihován faktický i domnělý mocenský zájem Spojených 

států, přičemž byl záměrně opomíjen arabský nacionalistický extremismus. 

Blízkovýchodní otázka byla zjednodušována podle potřeb státní 

Propagandy, která se v žádném případě nechtěla názorově odklonit od 

dikce Sovětského svazu. 

163. 
) pauer, J. -.Praha 1968, Argo, Praha 2004, str. 17-24 
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Nezanedbatelná část československé inteligence se postavila proti 

štvavé kampani a snažila se přistupovat k arabsko-izraelské problematice 

kriticky.164 Ve Studentu se konflikt na blízkém východě projevil hned 

v několika článcích, a pokaždé v jiném světle. 13. června 1967 byl ve 24. 

čísle Studenta hned na první straně otištěn článek Petra Krula „Džinové 

z lahve venku"165. V článku je autorem proklamována snaha o objektivní 

přístup k problematice, ale ve skutečnosti tomu tak není. Článek se více 

přiklání k arabskému pohledu na konflikt a přibližuje se oficiálnímu pohledu 

na mezinárodní politické dění. Ve Studentu na prázdniny se pak setkáváme 

hned se dvěma příspěvky o jihovýchodním středomoří. Velice zajímavý je 

článek Vladimíra Petříka „Dvacet kilometrů od války". Vladimír Petřík 

čtenářům přibližuje svoji návštěvu v Libanonu. V odstavci, který je věnován 

konfliktu, velice nezaujatě popisuje vzniklou situaci. Na článku je také 

pozoruhodné, že cenzorům unikla zmínka o samotné cenzuře. Autor píše, 

že od 5. června byla zavedena vojenská cenzura, a dále pak uvádí: „Jinak 

jsou v Libanonu tiskové poměry zcela liberální a žádná cenzura neexistuje. 

Napadat v tisku je zakázáno pouze prezidentskou instituci, ukázkový 

systém náboženské snášenlivosti a hlavy arabských států. "166 I přestože se 

nemluví přímo o naší cenzuře, i takovéto zmínky většinou končily v rukou 

cenzorů a k dalším očím se již nedostaly. 

Ve stejném prázdninovém Studentu vyšel článek Mojmíra Ševčíka 

„Arabové, Židé, nafta a ti druzí"167. Mojmír Ševčík nepopisuje jen arabsko-

izraelský konflikt, ale snaží se přinést širší pohled na blízko-východní 

problematiku. Nicméně jako hlavní příčinu problémů této oblasti spatřuje 

v „americkém imperialismu." Vtom se jistě shodoval s oficiálně 

proklamovaným názorem, ale v článku přináší i trochu odlišný pohled na 

Izrael. Informuje čtenáře o izraelském hospodářském pokusu se 

l M ) v této souvislosti je také třeba připomenout případ slovenského spisovatele Ladislava Mňačka. 
Jak se dočteme například v České literatuře od počátku k dnešku, tento spisovatel se postavil proti 
Štvavé kampani médií při návštěvě Rakouska. Následně byl prohlášen za zrádce, zbaven občanství a 
Svaz slovenských spisovatelů ho musel odsoudit i jako spisovatele (Holý, 1998,s. 833). Významným 
aktem byla i beseda kterou uspořádaly Literární noviny a kde se Oldřich Daněk, Jan Procházka, 
Arnošt Lustig a Ivan Klíma snažili podat kritičtější pohled na Izrael. Beseda v Lit.N nevyšla, jelikož 
byla samozřejmě zadržena cenzurou. (Hamšík, 1969, s. 32) 
ĎS) Krul, P. ' rDžinové z lahve venku, Student 3, 1967, č.24, str. 1 
<>6) Petřík V -20 Km od války, Student 3, 1967, číslo 35-38 na prázdniny, str.3 

"") Ševčík,M. :Arabové, židé, nafta a ti druzí, Student 3, 1967,číslo 35-38 na prázdniny, str. 23 
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zemědělskými komunami, zvanými kibucy, které se blíží ideám 

rovnostářského komunismu. 

Předkládání jednostranných informací a protiizraelská kampaň vyvolávalo 

u širší československé veřejnosti ještě větší nedůvěru ve sdělovací 

prostředky a nevoli u stále většího počtu publicistů. Srážky mezi tvůrčí 

inteligencí a mocenským aparátem se v červnových dnech v souvislosti 

s děním na mezinárodní politické scéně přiostřily, a to právě v době, kdy se 

připravoval 4. sjezd Svazu československých spisovatelů. Bylo více než 

pravděpodobné, že se konflikt přenese do sjezdových jednání. 

Již před sjezdem byl vedením KSČ ostře kritizován Host do domu, 

Kultúrny život, Slovenské pohl'ady a Literární noviny. Okruh lidí sdružující se 

kolem literárních časopisů, především kolem Literárních novin již delší dobu 

znepříjemňoval stranickému vedení jeho mocenský monopol a společně 

s hlasy zaznívajícími ze všech možných koutů československé společnosti 

vedl stranický aparát k drobným ústupkům. Jedním z nich bylo i to, že 

kompetentní tajemník ÚV KSČ Jiří Hendrych svolil ke konání sjezdu 

spisovatelů právě v rozbouřených červnových dnech. 

Sjezd SČSS se sešel ve dnech 27.-29. června 1967. Jeho průběh je 

podrobně popsán v knize Dušana Hamšíka „Spisovatelé a moc" nebo 

v knize Milana Jungmanna „Literárky - můj osud". S dokumenty 

odhalujícími stranické zákulisí sjezdu pracuje historik Karel Kaplan ve studii 

s příznačným názvem „Všechno jste prohráli!".168 Na tomto místě si ve 

zkratce připomeneme nejvýznamnější události sjezdu. A dále se budeme 

věnovat jeho vlivu na redakci Studenta. 

Nejprve se sešla schůze stranické skupiny. Tímto způsobem stranické 

vedení demonstrovalo vztah k nekomunistickým literátům. Po dvou dnech 

jednání spisovatelů straníků a představitelů ÚV KSČ započal samotný 

sjezd. Konflikt mezi spisovateli a stranickými špičkami, které zde byly 

personifikovány především Jiřím Hendrychem se projevil hned na samém 

Počátku sjezdu. První, kdo se ujal slova byl Milan Kundera. Přednesl Návrh 

stanoviska spisovatelů schválený ÚV svazu spisovatelů. Prostřednictvím 

velice stručných a věcných vět Milana Kundery vyjadřoval i samotný 
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ústřední výbor svazu spisovatelů, že považuje „za svůj hlavní a obtížnější 

úkol vytvářet podmínky a zajišťovat možnosti pro svobodné střetávání 

názorů, v němž by se mohli vyslovit všichni, kdo chtějí."169 Již v tomto 

projevu byl později ve stranických kruzích spatřován doklad o připraveném 

spiknutí a snaha Milana Kundery ovlivnit průběh sjezdu. Vlastní příspěvek 

tohoto spisovatele, který přečetl po stanovisku spisovatelů se nesl 

v podobném duchu. O něco později přednesl také velice kritický příspěvek 

Alexandr Kliment a na závěr své řeči vyjádřil solidaritu s názory, které chtěl 

ve svém dopise zveřejnit Alexandr Solženicyn. Poté se u tribuny objevil 

Pavel Kohout. Optal se obecenstva, zda-li má přečíst výše zmíněný dopis 

v českém překladu. Spontánní potlesk přítomných mu byl odpovědí a tak 

začal číst. Ne všichni však tleskali. Stranická delegace již v průběhu celého 

jednání vyjadřovala svoji nevoli s nastoleným kursem sjezdu. Kohoutův 

výstup se Solženicynovým dopisem byl pro ně poslední kapkou. K odchodu 

se nejprve zvedl tajemník ÚV KSČ Jiří Hendrych a po něm odešli i další 

funkcionáři. Delegace se později na sjezd vrátila. Na sjezdu poté zaznělo 

mnoho projevů, které jistě nebyly příjemné stranickým uším. Cenzuře se 

věnoval příspěvek Ladislava Novoměstského, který byl přečten Vojtěchem 

Mihálikem. Ze sjezdu za své příspěvky byli nakonec vyloučeni Ludvík 

Vaculík, Ivan Klíma, Pavel Kohout a Václav Havel. Přičemž nejvýrazněji 

vystoupil na sjezdu Ludvík Vaculík, který se také pustil do hájení svých 

stanovisek na další schůzce stranické skupiny. Již zde mohl z reakcí 

funkcionářů vycítit, že bude brzy ze strany vyloučen. 

Ve vystoupení spisovatelů byl spatřován připravovaný projev 

záškodnictví. Jak se dočteme ve výše zmiňovaných knihách, ze strany 

spisovatelů se o žádné připravované spiknutí nejednalo. Byly to individuální 

Projevy nesouhlasu s d o s a v a d n í m vývojem v oblasti československé kultury 
a reakce na stále se zvětšující rozpor ve společnosti. 

Ve vztahu k tisku obsah sjezdu utonul v temných hlubinách cenzury. 

Například Literární noviny chtěly věnovat sjezdu celá dvě čísla, ale po 

zásahu ÚPS do nejvýznamnějších projevů, se rozhodly raději o sjezdu 

Preferovat vůbec. Širší ohlas u veřejnosti tedy sjezd v letních měsících 

,W) Hamšík, D. -.Spisovatelé a moc, československý spisovatel, Praha 1969, str.43-44 
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1967 neměl. S jeho obsahem se čtenáři mohli seznámit až později, v roce 

1968. Jeho význam spočíval v samotném ohrazení se spisovatelů proti 

dosavadním podmínkám tvůrčí práce. Otevřené vystoupení upozorňující na 

celkovou krizi ve státě a společnosti jistě zapůsobilo na představitele 

vládnoucí vrstvy. Z reakce stranické delegace na průběh sjezdu je cítit 

nejen nevole, ale také jisté obavy z otevřené kritiky. Ohlasy sjezdu se také 

šířily v kulturním prostředí a názory, které zazněly ze sjezdové tribuny, 

ovlivnily mnohé z přítomných i nepřítomných. 

Nechrne nyní zavzpomínat Petra Feldsteina na sjezd SČSS : „ Nás 

v šedesátém sedmém hodně ovlivnil ten sjezd spisovatelů a především 

vystoupení Vaculíka. Já jsem tam byl jako novinář a tak jsem mohl sledovat 

všechno přímo na místě. Vzpomínám si, jak ta stranická delegace volala 

vedení sjezdu k pořádku a oni to 1/ podstatě odmítli. Vzpomínám si také jak 

se Jiří Hendrych zvedl a odešel se slovy - Prohráli jste, všechno jste 

prohráli...."170 Petr Feldstein nebyl na sjezdu jako redaktor Studenta, ale 

v červnu roku 1967 působil v časopise Československý voják, kde pracoval 

v rámci plnění své vojenské povinnosti. Neznamenalo to ovšem, že by byl 

zcela odtržen od dění v redakci Studenta. Udržoval stále kontakt s redaktory 

časopisu, a to nejen na profesní úrovni, ale také na té lidské jako přítel 

mnohých žurnalistů. Okruh pracovníků kolem Studenta byl propojen i 

s jinými tiskovinami a většinou se všichni redaktoři dobře znali buď zdob 

studií nebo z pozdějšího působení v oblasti publicistiky. 

Petr Feldstein se nejčastěji z redakce Studenta stýkal se svými 

někdejšími spolužáky Karlem Šmídem a Vladimírem Petříkem. Podle svého 

tvrzení sledoval práci Hany Vondřichové. Mimo samotnou redakci byl 

v kontaktu s Petrem Krulem, který byl taktéž kamarádem z fakulty a jeho 

Příspěvky se nejednou objevily ve Studentu. Velice blízko měl k Michalu 

Novotnému a Tomáši Pěknému, kteří tou dobou působili v časopise MY 67. 

Okruh mladých novinářů byl mnohem větší a většina z nich se v různé míře 

také ovlivňovala. 
Velký vliv na mladou generaci žurnalistů druhé poloviny šedesátých let 

měli jejich starší kolegové. Tak třeba Petr Feldstein i Tomáš Pěkný 

A A, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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vzpomínají, že velice bedlivě sledovali práci Literárních novin a dění kolem 

tohoto časopisu.171 Generace novinářů, která končila žurnalistickou fakultu 

kolem poloviny desetiletí, se již od studentských dob dostávala do přímého 

kontaktu se svými staršími kolegy. Novinářská obec byla tedy propojena 

napříč generacemi a i starší kolegové věděli o práci svých následovatelů. 

Často se také snažili mladší novináře cíleně ovlivnit nebo různým způsobem 

korigovat jejich psaní, jak se ještě později dozvíme. 

Petr Feldstein byl dobrým přítelem Dušana Hamšíka, ten patřil do okruhu 

lidí kolem Lit.N a později se stal šéfredaktorem Literárních listů. Nechrne 

opět zaznít slova vzpomínek na setkání Petra Feldsteina s jedním 

z nejvýraznějších novinářů druhé poloviny šedesátých let: „Dušana 

Hamšíka jsem potkal v šedesátém roce, když jsem nastoupil spolu se svým 

kolegou Michalem Novotným do nultého ročníku. Chodili jsme na praxi, dva 

dny v týdnu, a fakulta nás přidělila do Obrany lidu. To byl vlastně vojenský 

deník, velice dobře profesionálně vedený a jedním z redaktorů tam byl 

Dušan Hamšík. A od té doby jsme se stýkali a stali jsme se přáteli."172 

Profesionálně se cesty těchto dvou mužů protnuly právě v šedesátém 

sedmém roce. Petr Feldstein, který měl za sebou zkušenost ze Studenta, se 

na vojně dostal do již výše zmíněného vojenského časopisu 

Československý voják, kde byl redaktorem i Dušan Hamšík úzce 

spolupracující s redakcí Literárních novin. 

Na tomto místě si ve zkratce připomeňme, jakou roli sehrál Dušan 

Hamšík v Lit.N po sjezdu spisovatelů. Milan Jungmann včele literárek byl 

stále nepohodlnější stranickému vedení a v roce 1967 musel odejít na 

nucenou dovolenou. Do čela redakční rady se dočasně, do čtvrtého sjezdu 

spisovatelů, dostal Jiří Šotola. Na místo předsedy redakční rady Lit.N byl 4. 

srpna 1967 vybrán okruhem svých spolupracovníků právě Dušan Hamšík. I 

když nebyl v očích straníků příliš zdiskreditován, ve své funkci dlouho 

nesetrval. V tiráži Lit.N je uváděn od 31. čísla do čísla 39. Dušan Hamšík 

v tuto dobu jistě netušil nakolik i později bude jeho osud spojen s osudem 

"terárek.173 Vztah Petra Feldsteina nebo Michala Novotného s Dušanem 

AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006; rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
, ) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 

) Jungmann, M. -.Literárky - můj osud, Atlantis, Praha 1999, str.204-231 
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Hamšíkem nebyl samozřejmě jedinou vazbou mladé generace novinářů 

sdružujících se kolem Studenta, MY 67 nebo Mladého světa na Literární 

noviny. 

Střet mezi kulturou a politickou mocí na sjezdu spisovatelů 

komunistickému vedení jasně ukázal přítomnost opozice přímo v řadách 

samotné strany. Kulturně-politická opozice, která se formovala v průběhu 

šedesátých let, se skládala z širokého názorového spektra osobností 

vzájemně propojených snahou o plynulé pokračování demokratizačního 

procesu. Totalitní režim vytvořil specifické podmínky pro vznik různých 

intelektuálních „kroužků". Nemožnost otevřeného vyjadřování názorů a 

veřejné konfrontace různých myšlenkových proudů zahnala osobnosti 

československé inteligence do soukromých bytů, kaváren a hospod. 

Mezi nejznámější a nejvlivnější pražské intelektuální „salóny" patřila 

umělecká společnost, která se utvořila kolem Bohumila Hrabala. Scházela 

se v některých bytech, v hospodě U Kalicha a především v hospodě U 

Šumavy ve Štěpánské ulici. O něco více politicky orientovaný intelektuální 

„salónek" vznikl na Petrském náměstí v bytě Klementa Lukeše, který se 

později přestěhoval do Celetné ulice. Sem docházely desítky možná i 

stovky osobností ze všech možných sfér veřejného života. „U rakvického 

vina se tam setkávali a seznamovali lidé, kteří by se sotva potkali, ale i ti, 

kteří se z minulosti dobře znali. Vedoucí právní komise ÚV KSČ Zdeněk 

Mlynář tam seděl vedle bývalého vedoucího tajemníka pražského Svazu 

mládeže Ladislava Lise, generální tajemník Mezinárodního svazu 

studentstva Jiří Pelikán s již dávno vyhozeným předsedou ÚV ČSM 

Zdeňkem Hejzlarem... Postupně tam všichni zjišťovali, že jejich názory jsou 

vlastně shodně opoziční. u174 Novináři z Literárních novin docházeli do obou 

společností. Pro nás důležité je to, že Dušan Hamšík do bytu Klementa 

Lukeše přivedl i Petra Feldsteina. Rakvické víno ochutnalo i mnoho dalších 

lidí, kteří měli co dočinění se Studentem. Například Tomáš Pěkný a Michal 

Novotný. 

V této souvislosti považuji za nezbytné přiblížit si osobu Klementa Lukeše 

a napravit tím i rest některých odborných publikací zabývajících se kulturou 

l74) M a y d U . : Rozhovor s filosofem Ivo Treterou, Dějiny a současnost, 2005, Č.3, 
http://dejiny.nln.cz/archiv/2005/032005-25.html 
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šedesátých let, které na tohoto muže pozapomněly. Klement Lukeš se 

narodil 2. 11. 1926. Již od svého narození byl nevidomý. Tato nepřízeň 

osudu mu nikterak nezabránila rozvíjet své intelektuální dovednosti. Ve 

škole dosahoval vynikajících výsledků. Již v dětství upoutal své okolí 

vynikající pamětí a schopností komunikace. Ve škole ho nejvíce zajímal 

zeměpis a dějepis. Velice dobře hrál na klavír. 

Později se začal zajímat o literaturu. Po druhé světové válce se přihlásil 

ke studiu na politické a sociální škole. Studium přerušil a stal se 

konzultantem v aparátu KSČ. Brzy se však se stranou názorově rozchází. 

Postupně veřejně zaujal kritické stanovisko k politice komunistické strany i 

k vlastnímu působení v partaji. Pro přiblížení jeho názorů nechrne zaznít 

jeho slova, která se objevila v osmém čísle Studenta šedesátého osmého 

roku: „My jsme si tenkrát neuvědomovali, že celé toto hnutí se svou 

ideologií a politickou praxí nemusí být správné a může mít vážné závady. ... 

Také jsme se hrnuli do opatření, která měla zabezpečit tu moc, která spasí 

náš svět, a zabezpečí různá takzvaná třídní opatření, mocenské pozice 

komunismu, mocenské pozice vítězství Února. ... S odstupem času 

hodnotím prověrky (na vysokých školách pozn. autoraj jako akt 

nedemokratického úsilí. Prověrkové metody byly neobyčejně svévolné. A 

právě to byly ony, které nejednoho našeho kolegu, ba i kamaráda, hnaly 

různými cestami a necestami pryč z Únorové země. A tak někdy došlo 

k tragickému paradoxu, že zatímco my jsme v pražských ulicích tančili a 

zpívali kolečka, ti druzí dýchali nedobrý vzduch sběrných táborů pro 

odpůrce Únorového vítězství."175 Od roku 1956 o aktivity Klementa Lukeše 

začala jevit zájem státní bezpečnost. V roce 1961 byl na základě 

vykonstruovaného obvinění ze špionáže ve prospěch Jugoslávie uvězněn a 

vyloučen ze strany. Krátce na to byl propuštěn, ale komunistickým úřadům 

se jevil natolik n e p o h o d l n ý , že byl vykázán z Prahy. Podle vlastních 

vzpomínek to pro něho bylo n e j t ě ž š í období v životě, neboť byl odtržen od 

informací, zbaven moci se politicky angažovat a odtržen od práce. „Pak mi 

l75) Feldstein P :Beseda o únoru a dnešku s těmi co věděli, že svět patří j im, Student*, 1968,0.8, 
str. 6 
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vzkázali, že vyhnanství bylo nedorozumění,"176 a tak se v roce 1965 

s tichým souhlasem úřadů vrací do Prahy a stává se jednou 

z nejvýraznějších osobností obrodného procesu československé kultury.177 

Na atmosféru schůzek v bytě v Celetné ulici vzpomíná Petr Feldstein: 

„My jsme měli, dá se říci, staršího kamaráda Klementa Lukeše. Byl to 

úžasný chlap. A my jsme se u něj scházeli právě s Tomášem Pěkným a 

s celou řadou dalších lidí. Ne že bychom k tomu kdoví jak přispívali, ale 

nechali jsme se unášet vlnou té obrovské změny. Toho, co v naší kultuře 

nastávalo. Bylo to období velice zajímavé. Samozřejmě nechci tvrdit, že už 

tehdy jsme k tomu významně přispěli. Možná se dá říci, že jsme se na té 

vlně tak trošku vyvezli. Ale pak jsme to velice rychle vynahrazovali."178 

Velmi podstatné pro další vývoj časopisu Student byly nejen změny na 

kulturně-politickém poli a kulminující konflikt uvnitř společnosti, ale 

především fakt, že někteří stávající či budoucí redaktoři Studenta nasávali 

podněty z intelektuálních kruhů a dostávali se do přímého kontaktu 

s nejvýznamnějšími osobnostmi takzvaného obrodného procesu. V letních 

měsících roku 1967 se tyto vlivy mohly jen stěží promítnout do obsahu 

samotného časopisu, ovšem vzrůstající pnutí uvnitř společnosti se promítla 

do redakce. 

Nálada, která panovala v redakci v období po sjezdu SČSS, byla 

rozporuplná. Na jedné straně se uplatňovali lidé, kteří nechtěli mlčet o krizi 

československé společnosti a považovali za svou novinářskou povinnost 

objektivně informovat o všem, i o tabuizovaných tématech, jako například 

Hana Vondřichová, Vladimír Petřík a někteří další. Na druhé straně hlavní 

slovo měly osoby podporované přímo svazáckým aparátem, které nový vítr 

vanoucí s kulturních kruhů vítaly jen s nelibostí. Mezi ně patřili především 

šéfredaktor Václav Král a zástupce Karel Šmíd. Významnou událostí pro 

časopis Student, jak se ukázalo později, byl návrat redaktora Petra 

Feldsteina z vojny. Prostřednictvím jeho slov si také můžeme přiblížit 

ovzduší vznášející se nad redakcí na přelomu léta a podzimu 1967: „Když 

l76) Feldstein, P. rBeseda o Únoru a dnešku s těmi co věděli, že svět patří j im, Student 4, 1968,č.8, 
str.6 
,77) čerpáno z: Smýkal, J. a Hluší, E. :Kdo byl Klement Lukeš, Brněnský občasník 11 2001,č.l, 
bBp://hn u» .^ ^/niv».niWhnOIOI .htmflukes; a z výše citovaného článku ze Studenta. 

) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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jsem se vrátil na podzim šedesát sedm, tak jsem přišel do jiné politické 

situace a proměněné redakce. Řada lidí odešla a přišli noví. Většinu jsem 

dobře znal. Třeba Hana Vondřichová stojí za zmínku. A taky jsem se vrátil 

do úplně jiný skutečnosti, ale svým způsobem horší, protože oni ty svazácký 

špičky cítily, že se něco děje ,..."179 Funkcionáři z ČSM se o dění uvnitř 

redakce začali více zajímat a zostřili dohled nad samotným obsahem. 

Nejužší stranické vedení se snažilo zvrátit rozbíhající se liberalizační 

proces. Samozřejmě vytvářelo tlak i na příslušné svazácké orgány, což se 

také projevilo i v redakci Studenta. Ale tlak, který vytvářela strana a 

následně ČSM, byl obranným mechanismem vládnoucí vrstvy, jež ztrácí 

půdu pod nohama. Soudobá mocenská elita neměla podporu u širších 

vrstev obyvatelstva a svoji moc vykonávala prostřednictvím kostnatého 

byrokratického aparátu, cenzurních opatření a různých forem špiclování a 

zastrašování. Propast mezi mocenským centrem a společností se stále více 

prohlubovala a probuzená československá společnost již nechtěla ustoupit 

z nakročené cesty, jak dále uvidíme i na samotném příkladu Studenta. 

Vyvrcholení sporu Literárních novin se státní mocí 

8. listopadu 1966 vyšla sbírka zákonů, která obsahovala nový zákon č. 81 

o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. 

V platnost vešel 1. ledna 1967. Jak již bylo předesláno výše, tento zákon 

svojí pátou částí s názvem: „Ochrana proti zneužívání svobody projevu, 

slova a tisku."180 opět legalizoval cenzuru, přičemž zanechával zdání, že 

svoboda slova je zaručena jak zákonem,181 tak i ústavou. 

Legalizace cenzury nebyla jedinou věcí, kterou si vládní moc zajistila pro 

uplatňování své zvůle nad hromadnými sdělovacími prostředky. Oprávnění 

Pro vydávání periodického tisku bylo podmíněno registrací, která byla 

zakotvena v druhé části zákona. Registraci ústředního a krajského tisku 

udělovalo nebo odebíralo ministerstvo školství a kultury, na Slovensku 

i80'' AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
) Zákon č.8l o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích ze dne 25 

'jna 1966, platnost 1.1. 1967 -.Sbírka zákonů Československé socialistické republiky, 8.listopadu 

JJ66, Praha, str. 435 
. ) Paragraf 1 základní ustanovení zákona č.81 o periodickém tisku a o ostatních hromadných 
lnformačních prostředcích ze dne 25 října 1966 , platnost 1.1 1967, Sbírka zákonů Československé 
s°cialistické republiky, 8.1istopadu 1966, Praha, str. 433 
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pověřenec Slovenské národní rady pro školství a kulturu. Ostatní tiskoviny 

spadaly pod krajské národní výbory. Tímto způsobem si komunistické 

vedení československého státu zajistilo kontrolu nad redakcemi a mohlo 

proti nim kdykoli represivně zasáhnout. 

Nad Literárními novinami se již od sjezdu spisovatelů stahovala temná 

mračna. Redakce se dostávala do stále větší konfrontace s vládní mocí. 

Tlak cenzury na obsah Lit.N se ještě více zostřil a znepříjemňoval 

novinářům práci. Pokud má čtenář zájem podrobně se seznámit s obtížemi 

redakce a absurditou soubojů novinářů s orgány státní moci, 

nechť nahlédne do knihy Dušana Hamšíka „Spisovatelé a moc" nebo 

do knihy Milana Jungmanna „Literárky - můj osud". My se nyní přeneseme 

do měsíce září 1967. 

Usnesení zářijového pléna ÚV KSČ doporučilo převést Lit.N do sféry 

ministerstva kultury. Byl to první krok, jak se zbavit nepohodlné tiskoviny, 

která již před sjezdem spisovatelů poukazovala na mnohé nedostatky a 

výrazně se vyhraňovala vůči dogmatikům. Druhý krok následoval hned další 

den. Československému svazu spisovatelů bylo oznámeno, že se mu 

zamítá registrace časopisu. Tímto aktem měl časopis de iure zaniknout. 

Nestalo se tak. Komunistické vedení se rozhodlo, že využije jména a 

věhlasu Literárních novin k prosazování svých názorů u veřejnosti. 

obrázekč.6 : AA, Studenti, 1968, č.9, str.3 
(Dušan Hamšík na fotografii Roberta Riedla) 

Dušan Hamšík později v rozhovoru pro časopis Student uvedl: 

"Předchozí noviny byly zrušeny, nové mohly podle určitého právního 

výkladu, ovšem dost sporného používat téhož titulu. Kuriózní ovšem je, že 
nezačaly vycházet od prvního čísla prvního ročníku, nýbrž od čísla 
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čtyřicátého šestnáctého ročníku."182 Ve svém důsledku se nejednalo o 

zastavení jedné tiskoviny a vzniku nových novin, ale o vyhození celé 

redakce a nahrazení novou, loajální k státní moci. Proto se také nová 

redakce, vedená Janem Zelenkou, snažila zachovat zdání kontinuity se 

starými literárkami a využít jejich renomé. Nejenže nové číslo navazovalo 

na poslední číslo zastavených Literárních novin, ale uzurpátoři věhlasné 

kulturní tiskoviny nebrali žádné ohledy na autorská práva. Čtyřicáté číslo 

vyšlo se stejnou grafickou úpravou a se stejnými nápady, na kterých stará 

redakce zanechala spoustu potu při svém intelektuálním úsilí. 

Opatření vůči redakci starých Literárních novin se minula účinkem a 

prokázala slabost státní moci. Stal se totiž „zázrak, který jsme před tím 

nikdy nezažili. Ta redakce nemohla dost dobře fungovat, protože byla 

bojkotovaná. Lidi tam odmítali psát příspěvky. Nikdo s tím nechtěl mít 

pletky. No, pak se pár lidí našlo, ale bylo to tragikomický. Oni chtěli 

publikovat v literárkách, ale ono to bylo už jen jméno."183 Do nové redakce 

se za Janem Zelenkou vydali povětšinou „neuspokojení ctižádostivá jak 

z řad publicistů, tak literárních kritiků."184 Zelenkova redakce nebrala ohled 

na hlasy volající po ochraně autorských práv. Nereagovala na dopis grafika 

odmítající zneužití jeho nápadů pro ukradené noviny. Kvalita novin klesla, 

neboť nebylo dost přispěvatelů, kteří by do redakce posílali hodnotné 

Příspěvky. O nové literárky přestali mít zájem i čtenáři. Vznícenou atmosféru 

kolem Lit.N vnímali mnozí mladí žurnalisté a svůj ohlas vyvolala i ve 

Studentu - na jeho stránkách se ovšem kvůli rozložení sil v redakci o 

'iterárkách nedočteme. 

S šéfredaktorem nových Literárních novin, které Milan Jungmann nazývá 

..Erárky"185, Janem Zelenkou jsme se již setkali jako s šéfredaktorem 

časopisu Univerzita Karlova.186 Na svém novém postu nevydržel dlouho. 

I82, ) Pěkný, T. a Feldstein, P. :Rozhovor s Dušanem Hamšíkem o literárních listech a poslání 

Publicistiky, Student 4, 1968, č.9, str. 1 a 3 
, J AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
, J Jungmann, M. -.Literárky - můj osud, Atlantis, Praha 1999, str.247 
, J Jungmann, M. :Literárky - můj osud, Atlantis, Praha 1999, str.247 

J Jan Zelenka před působením v časopise Univerzita Karlova pracoval jako šéfredaktor Večerní 
Ještě dříve, po roce 1948, byl zaměstnán na Československém velvyslanectví ve Švýcarsku. 

I e t
2 n a r n Jako muž, který stál v pozadí záležitosti s tenistou Drobným. Drobný na počátku padesátých 
nastoupil, i přes zákaz shora, zápas proti reprezentantovi Španělska. Čechoslováci měli nařízeno, 

v
 n e swějí hrát s frankistickými Španěli. Protože Drobný toto nařízení porušil, tak mu Jan Zlenka 

1r°žoval, že mu způsobí skandál a že ho nechá vyslýchat a snad i se zasadí to, aby skončil ve 
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Snejvětší pravděpodobností vytušil, že křeslo šéfredaktora „Erárek" je 

vratké a že se v československé společnosti podezřele otepluje, a na 

začátku ledna 1968 z vedení redakce odchází. Na jeho místo přišel Vladimír 

Diviš, a protože valná část novinářů a čtenářská obec stále nepřijímala 

pochybný převrat v literárkách, změnila za jeho vedení redakce název na 

Kulturní noviny. I když byly tyto noviny finančně podporovány státem, 

udržely se pouze do března 1968. Tak skončil příběh ukradených novin, ale 

mnozí z aktérů této frašky dostali zanedlouho opět možnost dostat se do 

veřejného života. 

Jan Zelenka velice špatně snášel ohlasy veřejného mínění. Velké obtíže 

mu činila konfrontace s názory o morálce a slušnosti. Snažil se dokonce 

ospravedlnit své činy a dát zadostiučinění svému svědomí. Nebo že by ho 

snad zaskočily změny na politické scéně? Své pocity se snažil zformulovat 

v dopise, který zaslal znovu vzkříšené redakci starých literárek, která se 

pustila do práce pod novým názvem Literární listy: „Od lednového návratu 

se neustále potýkám se svým vlastním svědomím. S mnoha přátelí jsem si 

již vyjasnil podstatu chyb. Nejsem však stále spokojen sám se sebou, a 

cítím, že si musím před veřejností vyčistit tento účet. Činím tak tímto 

dopisem. Není to pro mne lehké. Nechci trhat roucho a sypat si popel na 

hlavu. Dívám se jenom pravdě do očí... Tím, že jsem našel sílu dnešní 

vyznání napsat veřejně, se mi alespoň trošku ulevilo. Bude možná déle 

trvat, než svůj nerozvážný krok splatím, ale chci tak učinit co nejčestněji. "187 

Spatné svědomí však Jana Zelenku nepronásledovalo dlouho. Pokud ho 

kdy pronásledovalo. V normalizačním Československu na svědomí 

zapomněl, protlačil se na nejvyšší post v Československé televizi a opět se 

stal loajálním pomocníkem strany a státní moci. 

Za měnící se politické situace během ledna 1968 se ÚV Svazu 

československých spisovatelů rozhodl, že bude opět vydávat své noviny, 

které bude tvořit stará redakce Literárních novin. Vedení staré redakce 
v čele s Dušanem Hamšíkem zažádalo registraci na ministerstvu kultury. I 

když se situace na počátku roku znatelně změnila měli novináři mnoho 

vězení. Pro Československého tenistu to byla zřejmě pověstná poslední kapka, která ho utvrdila 
v odchodu do emigrace. Drobný později vyhrál Wimbledonský pohár, ovšem j iž jako občan Egypta . 
' " ) Zasláno (dopis Jana Ženky), Literární listy 1, 1968, č. 4, s. 12 
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problémů s prosazením nových literárek. Na 29. února naplánovali 

bezplatnou distribuci nultého čísla nového časopisu, který nazvali Literární 

listy, neboť cítili potřebu se distancovat od zdiskreditovaných novin. 

Odebrání registrace proběhlo ze dne na den, ale její znovuzískání 

ministerstvo kultury protahovalo seč jen mohlo. Literární listy nakonec 

začaly vycházet. První číslo vyšlo 1. března 1968. Na rozdíl od Kulturních 

listů nebyly literárky finančně podporovány. Vlastně ani žádnou dotaci 

nepotřebovaly. Čtenářská obec se svým zájmem postarala o prosperitu. Od 

osudu literárek, který úzce souvisí s vývojem ve Studentu, se opět vraťme 

do naší redakce. 

Redakce Studenta na podzim 1967 

Často užíváme různých označení pro snazší orientaci v plynulém běhu 

dějin. Různé periodizace nám usnadňují pochopení dějinných souvislostí a 

Přibližují nám atmosféru doby. Roky, kdy mohli čtenáři listovat časopisem 

Student, jsou nejednou označovány jako „zlatá šedesátá léta". Tato tři slova 

vyjadřují nálady, které panovaly ve společnosti v šestém desetiletí 

dvacátého století v Československu - uvolnění poměrů v kulturně-politické 

oblasti, ale i ve veřejném životě. To, čemu říkáme „zlatá šedesátá léta", má 

své kořeny již v druhé půli padesátých let, vrcholí a zároveň skomírá v roce 

1968. Atmosféra uvolnění a optimismu má samozřejmě širší přesah do 

evropských dějin. Má také i jinou, ryze subjektivní úroveň, která se zrcadlí 

ve vzpomínkách pamětníků a závisí na prožitcích a osudech jednotlivých 

'idí. Obecné historické souvislosti se promítají do života jednotlivce, a tak 

dva různí lidé mohou vnímat stejnou epochu jinou optikou. To, co jeden 
Vr»ímá jako „zlatá šedesátá", může druhý prožívat jako dobu plnou 

Pochybností a deziluze.188 

Pro mnohé z osob působících v oblasti žurnalistiky, potažmo v kulturní 
sféře, znamenala šedesátá léta opravdu zlatou éru jejich profesního života. 
Výše jsme si podrobněji popsali krizi, která kulminovala v roce 1967, 

Působenou rozporem mezi potřebami obyvatelstva a vládní mocí. Krize 

n a h o s t vnímání jednotlivých dějinných výřezů mnohdy vystihuje J t / ' 0 

Mní otkání dvou žen Heleny Zemánkové a mladé milenky jejího muže v romanu „Žert 
n a Kundery. 
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byla ovšem doprovázena pozitivními změnami především v oblasti kultury, 

veřejného života a později i v politice. Příznivé společenské klima 

dopadající na jednotlivce je o to silnější, pokud je spojené s příjemnými 

osobními prožitky. Nechrne nyní Petra Feldsteina, aby nám přiblížil pocity 

s nimiž se na podzim 1967 ve svých čtyřiadvaceti letech vracel do Studenta: 

„ Pro mě to bylo opravdu velice příjemný období. Měl jsem radost, že mám 

po vojně. Ještě na vojně jsem se oženil. Pak jsme jeli na svatební cestu do 

Bulharska. Hlavně jsem měl radost, že jsem si vzal ženu, kterou jsem 

strašně miloval a která byla moc hezká a původně jsem si myslel, že je pro 

mě nedosažitelná. Takže s obrovskou chutí a nadšením jsem se pustil do 

práce."189 V tuto dobu se již intenzivně stýkal s lidmi z Literárních novin, 

především s Dušanem Hamšíkem a účastnil se debat v bytě Klementa 

Lukeše. Dalo by se říci, že z tohoto pohledu byl podzim 1967 opojnou 

předehrou „pražského jara". 

Jak již bylo řečeno výše, jiná atmosféra panovala uvnitř redakce. 

Zostřený dohled nad časopisem se projevil i v personálních změnách. 

Václav Král byl z redakce odvolán a na jeho místo přišel Ivan Krofta. Tento 

muž měl již za sebou zkušenost z vojenského žurnalistického prostředí, kde 

také zastával vedoucí pozici. Funkcionáři z ČSM očekávali, že Ivan Krofta 

dokáže ukočírovat vzrůstající tlak liberálně smýšlejících redaktorek a 

redaktorů. Nespoléhali se ovšem jenom na šéfredaktora a do Studenta 

vyslali Marcela Jansena, který přišel z tiskového odboru ÚV KSČ. Jako 

zástupce šéfredaktora měl dohlížet nad „stranickou čistotou" obsahu 

časopisu a o případných nešvarech informovat přímo ÚV KSČ.190 Karel 

Šmíd zůstal na svém místě, a tak měl Student dva zástupce. 

Ledy se hýbaly jen pomalu, ale i přestože „ jsme byli ostře sledovaný"191 

se obsah časopisu po malých krůčcích proměňoval. O reportáži Vladimíra 

Petříka z návštěvy z L i b a n o n u jsme již hovořili. Ještě před prázdninami 

1967 Student otiskl besedu posluchačů pražské fakulty osvěty a novinářství 

189, 190, ' rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
) Na tomto místě se pouštím na tenký led pramenným materiálem neověřených výpovědí 
JTětníků. Je možné, že až budou zpracovány materiály ve 4.oddělení SÚA, objeví se nové 
'unienty, které popsané události postaví do trochu jiného světla. V podobném duchu mi situaci 

Psali jak Dušan Macháček, tak i Petr Feldstein. O tom, že Marcel Jansen měl informovat na ÚV 
^ ^ se mi nepodařilo najít žádné písemné doklady. Petr Feldstein v rozhovoru navíc uvedl, že 
19, r c e l Jansen se svojí úlohou ve Studentu nikterak netajil. 

' AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, sípěn 2006 
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s členem ÚV KSČ ministrem Josefem Smrkovským, kde padla otázka: „Proč 

Prahu neosvobodili Američané?" 192 Ač Josef Smrkovský neodkrývá zcela 

přesně všechna fakta, byla tato problematika před několika lety zcela 

tabuizována. Začíná se také pozvolna hovořit o náboženské tématice a 

samozřejmě se setkáváme s různými skrytými, ale i otevřenými narážkami 

především na nedostatky v hospodářství. Dokladem toho je článek o 

semináři Ústřední rady odborů (tehdejšího vrcholného orgánu odborů; 

poznámka autora), který rada uspořádala 11.-13. září 1967 pro tisk, a kde 

seznámila novináře se svojí činností. Účastníci semináře přišli s mnoha 

náměty pro činnost odborů v nové ekonomické soustavě. Hovořilo se zde o 

ochraně spotřebitelů, o vztahu k vládě a ke straně. Mimo jiné zde zaznělo 

doporučení, „aby se ÚRO zabývala nezdravou monopolizací našeho 

národního hospodářství. "193 

Redakce Studenta byla na podzim 1967 názorově rozštěpená, jako by se 

do jejích řad přímo promítal rozpor kulminující uvnitř československé 

společnosti. Zatímco lidé jako Hana Vondřichová, Petr Feldstein, Vladimír 

Petřík, Emanuel Pluhař a někteří další ovlivnění liberalizačním proudem 

v kultuře usilovali o zkvalitnění časopisu, vedení redakce personifikované 

Ivanem Kroftou, Marcelem Jansenem a Karlem Šmídem se snažilo udržet 

Studenta ve svazáckých mantinelech a přidržovali se politiky soudobého 

vedení strany. Ti také měli na podzim 1967 v redakci navrch. Za jejich zády 

stáli funkcionáři z ÚV ČSM, usilovně se bránící změnám kulturně-politické 

oblasti. Do života časopisu a rozložení sil uvnitř redakce nemalou měrou 

zasáhlo i pnutí uvnitř studentského hnutí a rozpor studentů s jednotnou 

svazovou organizací mládeže. 

Časopis. ČSM a studentské hnutí 
Již několikrát jsme hovořili o vztahu studentů a ČSM. Svazáčtí funkcionáři 

s nelibostí nesli emancipační snahy studentů, které se ve větší míře začaly 

projevovat již od konce padesátých let. Svazácký, potažmo stranický, 

centralismus zaznamenal jistou prohru v roce 1963, kdy vznikly 

^ B e s e d a posluchačů pražské fakulty osvěty a novinářství s členem ÚV KSČ ministrem Josefem 

Smrkovským, Student 3, 1967, č. 25, str. 1 
) ÚRO proti vládě, Student 3, 1967, Č.40, str.2 
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Vysokoškolské obvodní výbory v Praze, Brně a Bratislavě. Tyto samostatné 

orgány měly reprezentovat studentské hnutí a prosazovat zájmy této 

sociální skupiny mládeže v rámci jednotné svazové organizace, přičemž 

hlavní záměr, zvýšení stranického vlivu uvnitř studentstva, se nezdařil a ani 

zdařit nemohl. Studenti ztráceli zájem o ČSM a v konfrontaci 

s byrokratickým aparátem svazu mládeže zjišťovali, že realizace v rámci 

této organizace je nemožná. ČSM kopírující politiku KSČ nemohl nikdy hájit 

politické, sociální, kulturní a odborné zájmy studentů. Vedoucí orgány svazu 

mládeže se nechtěly zříci vlivu nad tak specifickou sociální skupinou a 

snažili se ovlivňovat smýšlení studentů a umlčovat hlasy volající po 

federalizaci ČSM. Časopis Student se ve většině případů hlásil ke 

stanovisku vydavatele, čímž se také vzdaloval vlastnímu studentstvu. I 

přesto se na stránkách Studenta objevily příspěvky hájící zájmy studentů, 

navzdory tlakům vydavatele a cenzury se zde snažili přistupovat k dané 

problematice objektivně. Velký kus práce během celé existence časopisu 

odvedla Hanka Vondřichová, která se v rámci možností snažila danou 

problematiku co nejvíce přiblížit čtenářům. Ta se velice přičinila o to, aby se 

nemlčelo o problémech tížících především vysokoškolské studenty: 

Problematika uplatňování absolventů vysokých škol, ubytování studentů, 

hmotného zabezpečení a také práv studentů. 

Problémy pokulhávajícího národního hospodářství se odrážely i v životě 

vysokoškoláků. Do čtyřicátého čísla Studenta zpracovala Kristýna Vlachová 

anketu s příznačným názvem „Remcat dovede každý". 194 Kristýna 

Vlachová se snažila zjistit mezi studenty stravujícími se v menzách, zdali se 

Promítlo zvýšení limitu peněz na jeden oběd do kvality jídla. Mimochodem 

se zde dozvídáme, že se od nového školního roku začal častěji podávat 

k jídlu moučník. Nicméně odpovědi studentů jsou dost často kritické. Jeden 

z nich například kritizuje stav v menzách takto: „Kvalita každý menzy záleží 

na tom, jak moc ten personál krade, ženský v kuchyni mají malý příjem, 

Protože se už napřed počítá s tím, že si něco domů odnesou."195 Poučeni 

2 kapitoly o cenzuře víme, že podobná slova kritizující nedostatky 

socialistického hospodářství se do časopisu dostala jen z nedbalosti 

194 

195 
) Vlachová, K. :Remcat dovede každý, Student 3, 1967, Č.40, str. 1 
) tamtéž 
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některého z cenzorů. Navíc zmínka o tom, že kuchařky kradou, vůbec 

neodpovídala socialistické morálce. Na omluvu cenzorů je třeba podotknout 

že s blížící se zimou a vzrůstající opovážlivostí některých autorů a redakcí, 

měli plné ruce práce. 

Cenzura také nijak nezasáhla do článku z 1. listopadu „2000 studentů 

nemá kde bydlet", ve kterém Petr Feldstein informuje o katastrofálním stavu 

ubytovacích zařízení pro studenty na Slovensku. Příspěvek je složen 

z komentářů výše zmíněného redaktora a dopisu slovenského dopisovatele 

Ivana Špániho. Jak již vypovídá název článku, dozvídáme se, že necelé dva 

tisíce studentů na Slovensku nemají kde bydlet, přičemž mnozí 

z nešťastníků dostali již čísla pokojů, ale po prázdninách zjistili, že se jedná 

pouze o čísla. Příspěvek je nejen kritický, ale v komentářích se objevuje i 

značná míra ironie: „ Nedostatečná kapacita kolejí - to je sice pádné 

vysvětlení, ale ne omluva. Podobně je na tom Bratislava s přednáškovými 

místnostmi. Redaktor Studenta odmítá popření této skutečnosti tím, že 

stejně všichni studenti na přednášky nechodí, jak to slyšel z úst soudružky 

Matuškové. 

Ale k těm kolejím: Teď jde o to, aby hodně studentů neudělalo zkoušky, 

Pak hop zmatračky do postele ještě vyhřáté tělem špatně studujícího 

kamaráda."196 Problematická situace s ubytováním studentů byla i v Česku, 

to se také nejvíce odrazilo v hlavním městě. 

V noci, kdy 44. číslo Studenta s výše zmíněným článkem spěchalo 

rotačkami tiskárny Mladé fronty, aby se co nejdříve dostalo ke čtenářům, 

došlo ke střetu mezi policií a demonstrujícími studenty v Nerudově ulici 

v Praze na Malé straně. Týdenní periodicita Studenta zapříčinila, že článek 

popisující žalostný stav kolejí na Slovensku vyšel v den, kdy se pražští 

studenti vzpamatovávali ze Strahovských událostí. Ač obsah článku přímo 

korespondoval se vzniklou situací, běh událostí Studenta předběhl. 

V několika následujících týdnech vyplynulo napovrch, jak starou 

záležitostí jsou problémy spojené s kolejemi Strahov. Již v prosinci roku 

1965 byla svolána veřejná schůze, která měla řešit havarijní stav kabelu 

napájejícího výtopnu areálu. Té se zúčastnili zástupci rektorátu, generální 

I d s t e i n , ? . :2000 studeňtů~ňěmá kde bydlet, Student 3, 1967,0.44, str.l 1 
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investor, poslanci národního výboru, novináři a Armabeton, který měl do 

konce roku zajistit potřebné opravy. Ale o rok později se ukázalo, že stav 

kabelové sítě je v katastrofálním stavu a potřebné kroky k nápravě byly 

prováděny s velkou liknavostí. Od počátku roku 1967 byly několikrát 

přerušeny dodávky energie do jednotlivých bloků. Další nedostatky se 

objevily v topné síti. V říjnu 1967 nesvítil celý kolejní areál celkem desetkrát, 

přičemž docházelo k dalším drobnějším výpadkům.197 Opakované výpadky 

proudu přiměly studenty ke spontánní demonstraci. 

Demonstrace začala v době zasedání kolejní rady, „kde jim také zhaslo 

světlo. Rozsvítili si svíčky a pokračovali v jednání. Shodou okolností jednali 

o havarijní situaci v osvětlení. Zasedali v suterénu, odkud není vidět na 

prostranství. Slyšeli sice nějaký hluk, ale říkali si: To nic, to je jako 

normálně. "19B Myslím, že tento citát není třeba komentovat. Demonstrující 

studenti, taktéž vybaveni svíčkami, se vydali kolem Hradu do centra Prahy. 

V Nerudově ulici proti nim brutálně zasáhla Veřejná bezpečnost. Další 

represálie pokračovaly v kolejním areálu Strahov. Postup policie vyvolal 

následnou vlnu rozhořčení mezi studenty. Studenti se scházeli na mítincích, 

psali petice a přijímali rezoluce, „v nichž upozorňovali na špatné hygienické 

poměry na kolejích, ale trvali i na pravdivém informování o událostech, 

upuštění od sankcí proti demonstrantům a uspořádání besedy v televizi 

s účastníky pochodu, představiteli studentů a politiky."199 Nás dále bude 

zajímat, jak se k vzniklé situaci postavil časopis Student. 

V následujícím, 45. čísle z 8. listopadu 1967 Student mlčí. Po krátkém 

čase na rozmyšlenou, zaujal časopis stanovisko vydavatele a snažil se tišit 

rozbouřené vody ve studentském hnutí. Zpracování příslušných stránek se 

ujali šéfredaktor Ivan Krofta a zástupce šéfredaktora Marcel Jansen, osoby 

loajální k orgánům svazu mládeže a strany. 

Již 15. listopadu si čtenáři na první straně Studenta s číslem 46 mohli 

přečíst komentář Ivana Krofty s příznačným názvem: „Budiž světlo". Ten, 

kdo si tohoto starozákonně znějícího titulku všiml a časopis za pouhou 

jednu korunu československou koupil, jistě čekal, že šéfredaktor vnese 

197) Krofta, I. rPříčiny, které vedly k událostem dne 31.10. 1967, Studení 3, 1967, č.48, str. 7 
198) Krofta, I. a Jensen, M. :Věc: Koleje Strahov, Studení 3, 1967, č.46, str. 3 
' " ) Otáhal, M. -.Studenti a komunistická moc v Českých zemích 1968-1989, Dokořán, Praha 2003, 
str. 18 
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trochu nového světla do strahovských událostí. Jak byl potom dotyčný 

čtenář zklamán, když se místo informativního sloupku setkal spíše 

s osobním stanoviskem Ivana Krofty, zřetelně připomínající svazácké. 

K vlastní demonstraci se vyjadřuje takto: 

„Protestní demonstrace nejsou nic nového pod sluncem. ... Protože je 

samozřejmě jiná doba. Desítky let starou demonstraci nemnoha studentů, 

kteří nosili po Praze trámy z propadnutého stropu nevyhovující posluchárny 

Techniky, nelze srovnávat s aférou se svíčkami. Proč? Protože každá 

masová, živelná demonstrace bez ohledu na příčiny a na počáteční úmysly 

jejich účastníků vede k projevům vandalismu a často bývá zneužita 

kpochybným politickým cílům. ... Kdo chce hájit své právo, a nejen své, 

měl by mít přece sám čisté ruce."200 Studentskou demonstraci odsoudily i 

další příspěvky na straně tři. 

I když jedním z hlavních cílů Studenta bylo stát se „otevřenou tribunou" 

studující mládeže, studenti na jeho stránkách prostor nedostali. Redakce 

zveřejnila pouze stanovisko rektora ČVUT a stanovisko Vysokoškolského 

výboru KSČ. Obě dvě vyjádření se nesla ve stejném duchu. Jak rektor 

ČVUT prof. ing. dr. Josef Kožoušek, tak i funkcionáři W KSČ nemohli 

zastřít objektivní příčiny vedoucí k nespokojenosti studentů, ovšem 

demonstraci striktně odsuzovali. K přiblížení atmosféry oficiálních vyjádření 

nechrne nyní znovu po letech promluvit rektora ČVUT tak, jak se na podzim 

1967 snažil prostřednictvím Studenta hovořit k vysokoškolákům a ovlivnit 

veřejné mínění: „I když chápu rozhořčení studentů nad výpadky elektrické 

energie v kolejích, které citelně narušovaly studijní režim i podmínky života 

ubytovaných studentů, musím odmítnout protestní demonstraci studentů 

k odstranění těchto nedostatků. Nebylo využito mnoha správných 

prostředků jako např. tisku.,201 

O tom, co měli studenti udělat před vlastní demonstrací, měl jasno i Ivan 

Krofta. Stejně jako rektor ČVUT vyčítal aktérům demonstrace, že nevyužili 

mládežnického či jiného tisku. Šéfredaktor Studenta uvádí, že ti, na něž se 

objeví kritika v tisku, Jsou nuceni podle zákona dát seriózní odpověď - a 

20°) Krofta, I. :Budiž světlo, Student 3, 1967, ě.46, str.l 
2C1) Stanovisko rektora ČVUT , Student 3, 1967, ě.46, str.3 
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obvykle se řešení najde."202 Jak jednoduché. Tato slova ovšem vyznívají 

přinejmenším cynicky, vezmeme-li v potaz, že pocházejí z pera 

šéfredaktora celostátního studentského týdeníku. Časopis Student se měl 

sám zajímat o to, co se ve studentském hnutí děje. Problémy na Strahově 

se táhly již několik měsíců a ke Studentu se nic nedostalo. Dokonce ani 

v rubrice „Vita Nostra" se o strahovských kolejích nic nedočteme. 

Dřívější neinformovanost celostátního studentského týdeníku a jeho 

pozdější postoj k studentské demonstraci poukazuje na fakt, jak byl časopis 

vzdálen studentskému hnutí a čím nástrojem ve skutečnosti byl. Bez 

pochyb to věděli i tehdejší studenti a jistě u nich tato tiskovina ztrácela 

důvěru. Jak již bylo předesláno výše, ne všichni v redakci s danou situací 

souhlasili. Když se Petr Feldstein na počátku devadesátých let dvacátého 

století připravoval na rozhovor do rozhlasu, tak si do svých poznámek 

zapsal: „... zranění, celkem 12, učinili jsme rozhovor s jedním zraněným, 

ale pravdu jsme mohli psát až v roce 1968.'203 V redakci byli tedy lidé, kteří 

chtěli informovat o stanoviscích studentů, ale byli vedením umlčeni. 

Jistý posun ve stanovisku Studenta můžeme zaznamenat již ve 48. čísle 

z 29.11.1967, kdy se redakce omlouvá za některá zkreslující fakta, která 

uvedl Ivan Krofta v článku „Budiž světlo". Jednalo se především o tyto věty: 

„Jak je i z výpovědí studentů bezpečně zjištěno, nepodařilo se přes 

upřímnou snahu orgánů Bezpečnosti přimět studenty k vytvoření nějaké 

delegace, s níž by se dalo jednat.; Strahovští - a nejen oni- vědí, že se už 

Před zásahem bezpečnosti ozývaly výkřiky, které nesvědčí o přílišné zralosti 

a soudnosti jejich výrobců.'204 I když redakce uvádí, že výše citované věty 

Přesněji a nezkresleně rozebere v příštím čísle, nikdy se tak nestalo. I tak je 

v dalším příspěvku „Příčiny, které vedly k událostem 31.10.1967" cítit 

změna pohledu na studentskou demonstraci. Ke slovu se také dostala 

Kolejní rada areál Strahov (KRAS), ale hlasy ozývající se z řad studentů, 

bychom na stránkách Studenta jen těžko hledali. Nicméně nám o pnutí 

uvnitř studentského hnutí může něco prozradit i názor z druhé strany. 

V následujícím čísle Studenta bylo otištěno prohlášení rektora Univerzity 

°2) Krofta, I. :Budiž světlo, Student 3, 1967, č.46, str. 1 
,°3) AA, poznámky Petra Feldsteina k rozhovoru pro rozhlas 

Znovu o Strahově, Student 3, 1967, č.48, str. 7 
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Karlovy, kde nás na nálady mezi studenty i ve společnosti upozorňují tyto 

citace: „Nesouhlasím zásadně s těmi menšinovými skupinami studentů, 

kteří převádějí strahovské události do jiných poloh a zneužívají emočních 

nálad. ... Situace z posledních dnů však ukazuje, že těchto událostí je 

zneužíváno jak doma, tak i v zahraničí, o čemž mi byly předloženy 

důkazy.... Ukládám proto děkanům všech fakult Univerzity Karlovy, aby 

přijímali operativně v dohodě se stranickými a svazáckými organizacemi 

odpovídající závěry a usnesení a o všem mne informovali.'205 Stejně jako 

rektor UK nabádal děkany fakult, aby ve svých závěrech vždy vycházeli ze 

stranických a svazáckých stanovisek, držel se časopis Student do konce 

roku 1967 oficiálního stanoviska. Nyní předběhneme chronologické 

vyprávění o celostátním studentském týdeníku a poprvé nahlédneme do 

roku 1968, abychom si přiblížili další události uvnitř studentského hnutí. 

Strahovské události ještě více vyhrotily neshody uvnitř jednotné svazové 

organizace mládeže. Přivedly vysokoškoláky do přímé konfrontace 

s předlednovou vládní garniturou zpívající ve stejné tónině pod taktovkou 

Antonína Novotného. Stanoviska kompetentních orgánů a především svazu 

mládeže (která jsme si předvedli na příkladu Studenta) velkou část studentů 

přesvědčila o tom, že je třeba se vyhranit vůči státní moci. Postoje 

jednotlivých funkcionářů ČSM u většiny vysokoškoláků svaz zdiskreditoval. 

Mnozí ze studentů se začínají radikalizovat a čím dál častěji zaznívají hlasy 

volající po vytvoření samostatné studentské organizace nezávislé na ČSM. 

To se také v průběhu roku 1968 projevilo na stránkách Studenta. 

Samozřejmě že to také souviselo s postupnými změnami uvnitř redakce. A 

nic z toho by nebylo možné, kdyby se neproměňovalo politické klima. 

Jako doklad toho, že problémy uvnitř studentského hnutí nebyly jen 

záležitostí Prahy nebo Bratislavy, připomeňme si na tomto místě ještě jeden 

článek ze Studenta z konce roku 1967. Mám na mysli příspěvek Zdeňka 

Karla „Z maličkostí se nestřílí", který varuje před dalšími studentskými 

demonstracemi. Píše se zde o situaci v Českých Budějovicích, kde byly 

nedávno otevřeny nové koleje pro Pedagogickou fakultu, které již od 

počátku měly závažné nedostatky. Po roce a půl nebyly závady odstraněny. 

20S) Prohlášení rektora Univerzity Karlovy, Student 3, 1967, č.49, str. 7 
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Největší problém byl s nefunkčností sprch v horních patrech při denní 

špičce. Z přípěvku jsou samozřejmě cítit dozvuky Strahova: „Není to však 

maličkost? Studenti se přece mohou sprchovat, pokud se neúčastní některé 

přednášky nebo semináře, v jiné denní době. Nerad připomínám tuto 

souvislost: strahovští studenti si mohli ve dne také svítit.,206 

Strahov se opět objevil na stránkách Studenta hned v druhém čísle roku 

1968. Jednalo se o přetisk Besedy vysokoškoláků o Strahově207, která se 

v přímém přenosu objevila v Mládežnickém vysílání Československého 

rozhlasu. Celou besedu vedl Vládo Prikazský a hovořili v ní zástupci 

KRASu, poslanec ONV Praha 6 za Strahov ing. Viliam Múčka, členové 

předsednictva VOV ČSM a Zdeněk Zbořil předseda fakultního výboru ČSM 

filozofické fakulty. V této besedě se poprvé ve Studentu objevují zmínky o 

tom, jak velikou odezvu měly události z 31.10. 1967 mezi studenty. Že 

probíhaly zvláštní schůze na jednotlivých fakultách. Dozvídáme se zde o 

rezolucích, o žádostech o prošetření, angažovanosti a náladách studentů. 

Také se zde již otevřeně uvažuje o chybném postupu některých policistů, 

přičemž celý zákrok odsouzen nebyl. Samotná beseda za sebou zanechala 

mnoho nezodpovězených a nevyslovených otázek a v mnohém ani nemohly 

studenty uspokojit. 

Na konci roku šedesát sedm se jednotlivé orgány včetně ČSM snažily 

ochladit vření uvnitř studentského hnutí a poukázat na nezákonnost 

studentské demonstrace. Na začátku roku 1968 přechází ÚV ČSM do 

protiútoku a snaží se zpět získat ztracené pozice ve studentském hnutí, 

které již před Strahovem byly dosti oslabené. V pátém čísle Studenta z 31. 

ledna zveřejňuje předsednictvo ÚV ČSM své stanovisko k některým 

aktuálním problémům mezi pražskými vysokoškoláky. Tlaky uvnitř 

studentského hnutí byly již tak silné, že je ČSM nemohlo přejít zamlžováním 

skutečnosti a mlčením. Na tomto místě bych také upozornil na jednu 

úsměvnou shodu okolností. Bojovné stanovisko ČSM vyšlo na stejné 

stránce s článkem Václava Havla o Milanu Nápravníkovi. 

Nebudeme se již zabývat tím, jak se ČSM postavilo ke strahovským 

událostem, neboť stanovisko funkcionářů ČSM bylo jen na drobné 

206) Karl, Z. :Z maličkostí se nestřílí, Student 3, 1967, Č.51 -52 str.2 
207) Beseda vysokoškoláků o Strahově, Student A, 1968, č.2, str.7 
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kosmetické úpravy stejné jako v předešlých měsících. Nás dále bude 

zajímat, jak se lednový aktiv funkcionářů ČSM postavil k otázce federalizace 

ČSM a odtržení studentů od jednotné svazové organizace: „Členství v ČSM 

je dobrovolné a individuální. Proto nemáme námitky proti tomu, když se 

někteří studenti rozhodli využít svého práva a vystoupit z naší organizace. 

Je to jejich věc. Avšak nemůžeme souhlasit s tím, aby výsledky 

navrhovaného referenda zavazovaly celé skupiny osob, a tedy každého 

jednotlivého člena, zda má či nemá v organizaci být. Nemůžeme souhlasit 

ani s tím, aby organizátorem referenda byl svazácký orgán, protože by tím 

porušil stanovy. Bylo by nadále nedemokratické a protismyslné, aby kdyby 

hlasování nečlenů mělo rozhodovat o tom, zda členové svazu mládeže mají 

zůstat nebo odejít ze své organizace."208 Funkcionáři ČSM nechápali nebo 

spíše nechtěli chápat, že problematika ČSM je problémem celého 

studentského hnutí potažmo problémem celospolečenským. Orgány ČSM 

fungovaly jako prodloužená ruka KSČ. Svým členům přinášely mnohé 

výhody. Jednotlivé fakultní výbory ovlivňovaly život na všech vysokých 

školách. Kolejní rady byly propojeny se svazem mládeže. Navíc svaz 

mládeže byl zatím jediným místem, kde se studenti mohli politicky 

angažovat a realizovat. Orgány ČSM v předešlých měsících jasně 

prokázaly, že nejsou dostatečně schopny, respektive ochotny, hájit zájmy 

studentstva. Otázka federalizace či vzniku samostatné studentské 

organizace byla tedy nasnadě. 

Pod stanoviskem ÚV ČSM najdeme odkaz na schůzi vysokoškolské rady 

naplánovanou na 6.-7. února 1968. Zasedání opravdu v tomto termínu 

proběhlo. Mnozí jistě ani nedoufali, že setkání proběhne, neboť rada se 

nesešla od svého zvolení na sjezdu ČSM v roce 1967. Na zasedání 

vysokoškolské rady byl učiněn první krok k vytvoření samostatné 

studentské organizace. Vysokoškolská rada byla prohlášena za řídící orgán 

a představitele studentů. „Jejím hlavním úkolem bylo vypracovat strukturu 

nové organizace.'209 Pro časopis Student je podstatné, že se zde jednalo o 

otázkách týkajících se jeho vydavatele, a na co také nesmíme zapomenout, 

2°8) Stanovisko předsednictva ÚV ČSM k některým aktuálním problémům mezi pražskými 

vysokoškoláky, Student 4, 1967, č 5-, str. 11 * . {ch 1968-1989, Dokořán, Praha 2003, 
) Otáhal, M. -.Studenti a komunistická moc v Českých zemicn 

str. 19 
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o problémech cílové skupiny studentského týdeníku. Jakou cestou 

redakce vydala, se dozvíme později. 

Redakce Studenta na přelomu let 1967/1968 

Na přelomu let 1967/1968 došlo k významným změnám na politické 

scéně. Tvůrčí inteligence, ekonomové, některá média a také studenti 

rozhýbali československou společnost, ovlivňovali veřejné mínění a stali se 

velmi výraznou nátlakovou skupinou. Rozložení mocenských pozic ve státě 

však nedovolovalo, aby některá z výše zmiňovaných skupin vedla reformní 

proces. Rozhodující slovo v mocenském systému měla komunistická strana, 

která tedy jako jediná síla ve státě mohla stanout v čele reformního procesu. 

Velký vliv na vnitropolitické změny měl mocenský boj odehrávající se uvnitř 

komunistické strany. 

Ze všech ožehavých otázek přispívajících ke vznícené atmosféře ve státě 

se rozhodující stala otázka Slovenska. Nenaplněné státoprávní nároky 

Slováků několikrát vedly k vyhraňování se funkcionářů KSS vůči pražskému 

centru. Prvnímu tajemníkovi KSS Alexandru Dubčekovi se podařilo 

vybudovat vlastní pozici a počátkem šedesátých let se zasadil o rehabilitaci 

vězňů odsouzených v zinscenovaném soudním procěsu s takzvanými 

„slovenskými buržoazními nacionalisty"210. V druhé půli šedesátých let na 

Slovensku bylo mnohem liberálnější klima než v Praze a uvolněnější 

atmosféra v slovenských tiskovinách přispěla mimo jiné i k tomu, že se stále 

častěji hovořilo o nerovném státoprávním uspořádání. Dubčekovo vedeni na 

Slovensku se mohlo opírat i o nezanedbatelnou část společnosti, což se o 

Novotného vedení říci nedalo. Sám první muž ve státě ještě přiléval olej do 

ohně svým nešetrným a netaktním vystupováním vůči slovenským 

národnostním zájmům. 

Jistou pozici neměl Novotný ani ve vlastním pražském centru. V Čechách 

se proti němu postupně formovala opozice uvnitř KSČ. Na konci roku 1967 

se mezi slovenskými funkcionáři rozšířily obavy, že první muž ve státě se 

2'°) Zinscenovanv nroces roku 1954 měl jako primární cíl umlčet hlasy Slováků domáhajících se 
n Ä Z S Ä n J v rámci československého soustátí. Obětí tohoto procesu 

se stal i Gustav Husák Na procesu v padesátých letech se nemalou měrou podílel sam Novotný. 
Novotňv také I t 7 z a DoHtickým pronásledováním některých part.zánskych skupin podílejících se na 
k o ic i vál k y n a Slow n ském^ráro dn í m povstání. Novotného vztah ke Slovensku byl více než odtažný. 
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pokusí obnovit své ztracené pozice zatýkáním a represí v KSS.211 V říjnu 

1967 na zasedání ÚV KSČ Novotný otevřeně vystoupil proti Dubčekovi a 

plánoval jeho odvolání. V tuto chvíli se proti Novotného vedení zformovala 

opozice složená ze slovenských funkcionářů a reformních komunistů,a ta 

se také zasadila o jeho pád. Spor vyvrcholil na plenárním zasedání ÚV KSČ 

v lednu 1968, kde ve funkci generálního tajemníka ÚV KSČ vystřídal 

Antonína Novotného Alexandr Dubček. Postupně docházelo k dalším 

personálním a strukturálním změnám, přičemž reformní komunisté využívali 

veřejného mínění a tlaků ve společnosti. Jak již bylo popsáno v předešlé 

stati, změny se dotýkaly i jednotné svazové organizace mládeže a 

studentského hnutí. Nemalou měrou přispěly i k proměňování atmosféry 

uvnitř redakce celostátního studentského týdeníku. 

Významnou událostí pro budoucnost časopisu Student se stal příchod 

Tomáše Pěkného do jeho redakce. V tiráži se poprvé objevil 29.11. 1967 

jako redaktor zodpovědný za kulturu. Ve svých vzpomínkách se Tomáš 

Pěkný a Petr Feldstein liší ve výpovědích o tom, jak se prvně jmenovaný do 

Studenta dostal. Petr Feldstein vzpomínal, že svého kolegu do redakce 

přivedl on. Na druhou stranu Tomáš Pěkný si myslí, že do Studenta se 

přihlásil sám.212 Jak to ve skutečnosti bylo, není příliš důležité. Na tomto 

místě jsem tento drobný rozpor zmínil, abychom si připomněli, jak prach 

času usedá na naši paměť a svým mlhavým stínem zahaluje již odžitou 

skutečnost. Podstatné je, že Tomáš Pěkný a Petr Feldstein byli 

dlouholetými přáteli. I přestože každý svými zájmy zasahoval do jiné oblasti 

společenského života, názorově si byli velmi blízcí. Tito dva mladí muži 

nejvýrazněji ovlivnili budoucí tvář časopisu Student. Petr Feldstein na 

změnu atmosféry v redakci po přijetí nového redaktora vzpomíná: „Musím 

vám říct, že s příchodem Tomáše Pěknýho jsme se mnohem více 

radikalizovali, samozřejmě v tom dobrým slova smyslu."213 

Výše jsme hovořili o rozštěpenosti redakce na podzim 1967. Především 

v souvislosti se strahovskými událostmi jsme si ukázali, že atmosféra uvnitř 

redakce se na obsahu časopisu výrazněji nepodepsala. Jinak tomu bylo na 

211 
212: 
213 

') AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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konci roku 1967 a v lednu 1968. Názorový rozkol se již přímo promítal do 

článků a statí ve Studentu. Spojení Tomáše Pěkného a Petra Feldsteina 

spolu s dalšími kolegy, jako byli například Hana Vondřichová, Zdeněk 

Karlovský, Vladimír Petřík a další, tvořilo silnou opozici proti vedení redakce 

Ivanu Kroftovi, Marcelu Jansenovi a Karlu Šmídovi. Představme si nyní 

blíže Petra Feldsteina a Tomáše Pěkného, neboť pro další vyprávění o 

časopise Student jsou to osoby více než stěžejní. 

Petr Feldstein se narodil 8. 12. 1943 v Praze. Od ledna 1944 přebýval 

sám s matkou na venkově. Otec byl vězněn v koncentračním táboře nejprve 

v Lípě, později v Terezíně. Otec naštěstí útrapy spojené s nacistickými 

tábory přežil a po válce se celá rodina přestěhovala zpět do Prahy na 

Letnou. 

Na profesní život i názorovou orientaci mladého Petra měl velký vliv jeho 

otec, který byl členem Svazu spisovatelů a překládal z německého jazyka. 

Z pod jeho pera byla do češtiny převedena například díla Goetha, Schillera, 

Manna, Zweiga a mnoha dalších. Od roku 1945 vykonával funkci ústředního 

tajemníka Svazu zaměstnanců v umění spisovatelů. Později pracoval jako 

vedoucí odboru pro umění na ministerstvu školství. Působil 

v Československém rozhlasu jako šéf literárně-dramaturgického vysílání a 

v padesátém sedmém ho zlákala Československá televize, kde do roku 

1962 vykonával funkci ústředního ředitele. Poté vážně onemocněl a 

z náročné funkce odešel a působil jako vedoucí studijního odboru ČT. 

Zároveň učil, nejprve na Akademii múzických umění, později na Fakultě 

sociálních věd a publicistiky UK. 

Sám Petr Feldstein vzpomíná: „ Původně, už jako dítě, jsem se chtěl stát 

sportovním novinářem."214 Zde se silně projevoval vliv otce, který se mimo 

výše zmíněných oblastí zajímal o sport, a to především o fotbal. Opět 

nechrne promluvit Petra Feldsteina: „Fotbal je taky jedno z takových mých 

rodinných zatížení. To jsem zdědil a po mě to zdědily taky moje děti - jsem 

těžkej Slávista."215 U mladého Petra se již od mládí projevovalo literární 

nadání a silný vztah ke sportu. I když sám o sobě říká: „Žádný aktivní 

2,'j) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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sportovec jsem nebyl," aktivně hrál hokej, stolní tenis, fotbal a také měl vřelý 

vztah k atletice. Vztah ke sportu a žurnalistice ho v roce 1960 přivedl na 

Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy na katedru novinářství, ze které se o 

rok později stala samostatná Fakulta novinářství UK. Později, v roce 1965, 

jsme jej již zaznamenali ve Studentu a jeho osudy nám jsou již známy. 

Petr Feldstein byl nejprve levicově orientován. Na jeho názory mělo vliv 

otcovo věznění v koncentračním táboře. Ani v počátcích práce ve Studentu 

nebyl výrazně radikální, ale postupem času v konfrontaci s realitou 

socialistického státu své názory proměňoval. Na utváření názorů mladého 

novináře se podílely tři faktory. Od otce se Petr Feldstein dozvídal o dění 

v Československé televizi. Otec se velmi intenzivně stýkal například s Jiřím 

Pelikánem, který z původní radikální komunistické polohy přicházel 

k sebekritice a otevřeně začínal hovořit o chybách padesátých let a 

nedostatcích soudobého politického systému. O kontaktech Petra 

Feldsteina s intelektuálním kroužkem kolem Klementa Lukeše a Literárních 

novin jsme již hovořili. Výrazně Petra Feldsteina ovlivnil jeho kamarád 

Tomáš Pěkný, který byl mnohých ohledech radikálnější a již delší dobu měl 

vyhraněné názory. 

„Jak jsem přece jenom vyzrával, tak jsem stále víc inklinoval ještě 

k něčemu jinýmu než jenom kté sportovní problematice, a to byla ta 

vnitropolitická oblast,'216 vzpomíná Petr Feldstein na své působení ve 

Studentu, kde nabíral zkušenosti a vlivy z okolí a postupně se formoval jeho 

názor a představa o tom, jak by měla práce žurnalisty vypadat. Cenzura, 

která byla pro mladého novináře dříve samozřejmostí, stávala se na konci 

roku 1967 přítěží. 

Podívejme se nyní na druhého ze dvojice novinářů. Tomáš Pěkný se 

narodil roku 1943 v Praze. Druhá světová válka jeho rodinu poznamenala 

podobným způsobem jako Feldsteinovy. Matka byla vězněna 

v koncentračním táboře. To také výrazně ovlivnilo jeho pohled na svět. Sám 

na své mládí vzpomíná: „Já jsem býval poměrně dost nalevo. Maminka byla 

v koncentráku, zachránili ji Rusové. Otec byl komunista.'2'7 Ale již během 

studií na gymnáziu rozpoznával nedostatky totalitního státu a rozpor mezi 

2'6) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
2 n ) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
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ideály a skutečností. Již v prvním ročníku na vysoké škole si Tomáš Pěkný 

uvědomoval, „že s tím nechce mít nic společnýho,"218 Studoval na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy historii a český jazyk. A právě pobyt na 

akademické půdě měl nezanedbatelný vliv na formování jeho názorů 

Nechrne jej tedy, aby nám sám připomněl atmosféru, která panovala na 

filozofické fakultě: „Když jsem studoval na té filozofické fakultě, tak ty 

poslední dva roky byly strašně otevřený. Takže tam o věcech, který se jinde 

nepouštěly, se otevřeně mluvilo. Pro ty kolegy, z tý novinářský nebo jiný 

branže to bylo trošku překvapení. My již tenkrát jsme si připadali normálně, 

že se o tom mluví. Měl jsem za sebou takový jako poloilegální přednášky 

moderní historie na filozofii. Tam ty lidi prostě mluvili otevřeně. Na začátku 

hodiny řekli, že vědí, že je můžeme prásknout, možná že je i práskli, ale už 

asi neměl nikdo chuť je nějak honit a vyhazovat ze školy. Někteří ještě žijou, 

například Durman. Tomáš Pasák teď bohužel zemřel. Takže pro mně to 

bylo přirozený.1,219 

Ještě během studií jsme Tomáše Pěkného mohli zaznamenat jako člena 

redakční rady časopisu Univerzita Karlova a člena ČSM, ale později 

bychom ho jen stěží hledali mezi držiteli stranické legitimace. „Tomáš do 

strany nevstoupil. Ne že by byl výjimka, ale většina z nás (novinářů pozn. 

autora.) tehdy byla v KSČ. No a kdybych třeba nebyl, tak bych se těžko stal 

redaktorem Studenta. To byl do určité míry předpoklad, í220připomíná nám 

Petr Feldstein. Tomáš Pěkný se tedy rozhodl udržet se mimo stranickou 

organizaci, i přesto se mu povedlo prosadit se v novinařině. Na tomto místě 

je třeba podotknout, že se původně ani žurnalistou stát nechtěl. 

Tak jako žil Petr Feldstein sportem, našel Tomáš Pěkný zalíbení v 

literatuře a v knihách. Práce s knihami ho přitahovala natolik, že se po 

studiích rozhodl pracovat v nakladatelství. O prázdninách 1965 pracoval ve 

Spisovateli, kam se chtěl také po vojně vrátit. Během vojenské služby ho 

však kamarád ze studií Michal Novotný přemluvil, aby přijal místo kulturního 

redaktora časopisu MY 66. O Michalu Novotném jsme již několikrát hovořili. 

Byl to společný přítel Tomáše Pěkného a Petra Feldsteina. Bohužel týden 

J M , rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
2 J AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
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před tím, než jsem s nimi nahrál rozhovory, Michal Novotný zemřel. O 

časopise My 66 a Michalu Novotném by se toho jistě dalo napsat více, ale 

pro nás je podstatné, že to byl on, kdo přivedl Tomáše Pěkného 

k žurnalistice. 

Zastavme se ještě u vztahu Tomáš Pěkného ke knihám a literatuře. 

Během studií rád cestoval po Čechách a Moravě. Podle vlastních slov si 

„mapoval literární věci.'221 Jako mnoho tehdejších studentů jezdil 

autostopem. Tak také v roce 1962 zavítal na Vysočinu do domu Josefa 

Floriana. Tato návštěva v mladém studentovi zanechala následující dojmy: 

„Tak to bylo základní ohromení, když jsem vešel. Přesně si pamatuji, jak to 

bylo vtom Florianově domě. Vidíte takovou normální venkovskou vilku a 

tam vejdete a celej ten dům je labyrintem z regálů, kde jsou nádherný 

brožovaný knížky, většinou brožovaný. Krásný, ještě dvacátý, třicátý, 

čtyřicátý léta už s tou patinou a vůní. Nebylo to jako inventář knihovny, bylo 

to prostě živý. Byl to prostě živý dům. Psi a kočky, lidi a kus jabka tam byl 

někde na talířku. A vysouvací podložky, kde si člověk mohl stoupnout a číst 

si. A pak přišla taková babička a prodala vám za pár korun úžasnou knížku, 

kterou měli víckrát. Oni to prodávali tenkrát potajmu.'222 Jeho vztah 

k literatuře se projevil i během působení v časopise My 66. Tomáš Pěkný se 

již na stránkách tohoto časopisu snažil prosazovat méně známé nebo 

zapovězené autory. Otisknul zde například báseň Jana Zahradníčka, 

katolického básníka, který se stal obětí procesů padesátých let a do té doby 

se jeho básně oficiálně nevydávaly. O Janu Zahradníčkovi budeme ještě 

podrobněji hovořit v souvislosti s časopisem Student, kde se také Tomáš 

Pěkný zasadil o zveřejnění básně „Znamení moci". 

Tomáš Pěkný přišel do Studenta právě včas. Na začátku ledna 1968, 

necelé dva měsíce poté, se k moci dostal Alexandr Dubček a nad 

Československem zavládlo příznivější politické klima. Výše jsme se dočetli, 

že s příchodem tohoto novináře se časopis více radikalizoval. Nejen to, 

vzájemně se ovlivňující a podporující Tomáš Pěkný a Petr Feldstein počali 

vtiskávat celostátnímu studentskému týdeníku novou tvář. Jakou? To se 

dočteme v další kapitole. 

? ' ) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
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ČASOPIS STUDENT V ROCE 1968 

O toleranci, normalizaci a demagogii 

21. února 1968 byl v časopise Student na straně sedm otištěn kratičký 

příspěvek Radoslava Seluckého „O toleranci, normalizaci a demagogii". 

Tento článek reaguje na slova Karla Tomáška otištěná v posledním, pátém 

čísle již několikrát zmiňovaných ukradených Literárních novin. Karel 

Tomášek byl redaktorem této pochybně založené redakce a v posledním 

čísle tak zvaných „Erárek" volal po toleranci, a jak trefně poznamenal 

Radoslav Selucký: „napůl vážně, napůl ironicky propaguje pokoj lidem 

dobré vůle, udílí nám lekci z demokracie, slušnosti a snášenlivosti223" 

Odpověď Karlu Tomáškovi ve Studentu je věcná a přesně postihuje 

soudobou atmosféru doby. Z vět Radoslava Seluckého je cítit rozhořčení i 

radost zároveň. Radost nad tím, že ukradené literárky končí. O všem 

s nelibostí nese to, že po toleranci a snášenlivosti volá někdo, kdo dříve 

jednal proti těmto zásadám. A na adresu Karla Tomáška, ale i ostatních 

z „Erárek" a přeneseně i na adresu mnoha dalších, píše: „Právě proto, že 

charakteristickým rysem dnešních dnů je snaha o normalizaci poměrů ve 

veřejném životě, nemohu mlčet a musím - jak je to zvykem v normálních 

pospolitostech - být poněkud netolerantní ke každému, kdo spoléhá na 

krátkou paměť veřejnosti a příliš rychle využívá nové konjunktury."224 

Článek Karla Tomáška v Literárních novinách a následná reakce Radoslava 

Seluckého ve Studentu nám přibližuje atmosféru prvních měsíců roku 1968. 

Od začátku roku během několika týdnů došlo k výraznému posunu ve 

společenském vědomí. Pokud jsme v předešlé kapitole hovořili o změnách 

na kulturně-politické scéně, vždy jsme použili příměru, který vyjadřoval 

postupnost a pomalost tohoto procesu. Leden 1968 však znamenal 

radikální změnu. Bez nadsázky můžeme říci, že v tomto měsíci se zvedají 

stavidla. Napětí přetrvávající v československé společnosti do konce roku 

1967 se uvolnilo nástupem Alexandra Dubčeka do vedení komunistické 

strany a vedlo k rychlejší a otevřenější výměně názorů uvnitř společnosti. 

223) Selucký, R. : O toleranci, normalizaci a demagogii, Student 4 , 1968, Č.8, str.7 
224\ . 
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Velkou měrou k tomu samozřejmě přispěl sám Alexandr Dubček a reformní 

komunisté, kteří k legitimizaci svého nástupu do čela státu a strany 

potřebovali podporu širší veřejnosti, přičemž u dogmaticky smýšlejících 

členů strany ji hledat nemohli. Samozřejmě že dialog odehrávající ve všech 

oblastech společenského života byl v prvních měsících roku 1968 omezen 

cenzurou, ale nový politický kurz snížil počet vyloučených témat. Naopak 

nové vedení strany potřebovalo poukázat na chyby vedení starého. Také 

mnoho autorů již nechtělo čekat a začalo se otevřeně vyjadřovat o dříve 

tabuizovaných tématech. Změna politického kurzu, uvolnění v kulturně-

politické oblasti a pluralizace československé společnosti sebou přinesly 

nový společenský jev. 

Po snášenlivosti začali nejhlasitěji volat „lidé včera ještě krajně 

nesnášenliví.'225 Lidé, kteří se ještě před několika týdny těšili podpoře 

byrokratického a vládního aparátu, ztráceli půdu pod nohama a vlastní 

nejistotou a obavami svým způsobem napomohli takzvanému 

liberalizačnímu procesu. Někteří se odebrali do ústraní přečkat nejisté časy, 

jiní se snažili ukázat novou tvář nebo zpytovat svědomí (jako například Jan 

Zelenka), mnozí se však pustili do protiofenzívy a snažili se vybojovat si 

vlastní pozice nejednou apelujíce na demokratické principy. Tak se ve výše 

zmiňovaném článku můžeme dočíst, že Karel Tomášek souhlasí s tím, aby 

Svaz spisovatelů měl svůj časopis, který se snažil Dušan Hamšík vydupat 

z popela a jeho vydávání bylo již na spadnutí, ale samozřejmě nezapomněl 

poznamenat, že by svůj časopis měla mít i opačná názorová skupina. Na to 

mu odpovídá Radoslav Selucký: „Nevím jakou skupinu má na mysli. Možná 

tu, která se před měsíci zmocnila nenormálním způsobem Literárních novin 

a doslova ukradla nejen jejich grafickou úpravu, ale i nápady minulé 

redakce včetně ostatních rubrik a bezostyšně se začala podepisovat pod 

výsledky cizí duševní práce? ...Ale vždyť tato skupina svůj časopis už také 

má. Tomášek přehlédl, že existovalo období, v němž časopisy měly ty 

myšlenkové skupiny, jež jsou mu blízké, ale že ještě nikdy neexistovalo 

období, v němž měl svůj časopis jenom Svaz spisovatelů jako myšlenková 

skupina, jež Tomáškovi blízká není.'226 Radoslav Selucký dále ujišťuje, že 

225\ . 
) tamtez 
) tamtéž 
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neusiluje o to, aby se karty obrátily, a nastalo období, kdy bude moci 

vycházet například jenom Franz Kafka, protože „lidé usilující o demokracii 

nehodnotí své myšlenkové odpůrce jako zločince, takto postupují pouze ti, 

kdo kladou demokracii meze,..."227.Příspěvek odpovídající článku Karla 

Tomáška je zakončen tímto souvětím : „Pňlepí-li se totiž k novým zásadám 

jejich včerejší odpůrci a začnou-li se přitom tvářit tak, jako by právě oni 

prosazovali tyto zásady proti jejich skutečným a přesvědčeným zastáncům, 

hrozí nebezpečí, že by mohli zdiskreditovat proces demokratizace v očích 

veřejnosti."228 Poslední věty přípěvku nám připomínají v jakém duchu se 

následný liberalizační proud nesl. 

Je třeba si uvědomit, že většina české inteligence nebyla 

antikomunistická. Proces uvolňování, který probíhal v Československu 

šedesátých let a mohl se plně rozběhnout po lednu 1968, nebyl zaměřen 

proti komunistickým ideálům. Mnoho z lidí, kteří se podíleli na „oteplení" ve 

státě bylo levicově zaměřeno. Někteří se dokonce přímo podíleli na vzniku 

totalitního státu v padesátých letech. Velká část osob pohybujících se 

v kultuře byla ve straně, nejednou z vlastního přesvědčení. Většinou nebyla 

ani zpochybňována úloha komunistické strany ve státě. Hlasy, které hýbaly 

společností byly zaměřeny proti dogmatickým straníkům, vládní byrokracii a 

státní moci využívající totalitaritarismu. Demokratizační proces směřoval 

k otevřenému dialogu, odkrývání chyb minulých a tabuizovaných témat a 

hledání nového způsobu, jak skloubit staré ideály a demokratické principy. 

Tomu se také přizpůsobovalo nové vedení komunistické strany, které 

razilo nový pojem „socialismus s lidskou tváří" symbolizující spojení 

demokratických hodnot a zachování „socialistických výdobytků". 

Komunistická strana chtěla napříště působit jako přirozená autorita a 

nechtěla svou moc opírat o principy s nimiž zacházelo dřívější vedení. Nové 

politické představy shrnulo nové vedení v několika programových 

dokumentech, z nichž byl n e j v ý z n a m n ě j š í „Akční program" z dubna 1 9 6 8 . 

Často se hovořilo o normalizaci poměrů,229 která se dotýkala všech oblastí 

) tamtez 228\. ilX 
) tamtez 

229 O'normalizaci poměrů se bude hovořit i Po srpnu 1968. 
Přídechem. Tento pojem je vzat z dobového tisku počátku roku 1968, například z vyse citovaného 
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života státu. Mělo dojít a docházelo k znovu otevření „socialistického trhu" -

liberalizace cen, útlum těžkého průmyslu ve prospěch spotřebních odvětví 

průmyslu, atd. Politické změny měly vést k větší nezávislosti výkonné, 

zákonodárné i soudní moci na stranickém aparátu. To se dotýkalo i státní 

bezpečnosti, která napříště již neměla sloužit jako nástroj vnitropolitických 

sporů. 

Proces „uvolnění" měl sebou přinést obnovu právních jistot. 

Československo se chtělo vyhranit i vůči ostatním zemím sovětského bloku 

tím, že v programových změnách se psalo o zodpovědnosti každého státu 

za socialismus ve své zemi. Nové vedení také nechtělo a vlastně ani 

nemohlo pominout otázku rehabilitace starých křivd, která se diskutovala ve 

společnosti již v předešlém období. Časopis Student se této problematiky 

dotkl poprvé v prvním čísle roku 1968 z 3. ledna v nové rubrice „ 

Odpovědná, odpovědná", kde na dotaz čtenáře: „Jak je možné, že v lidově 

demokratickém státě docházelo k justičním omylům, a co se udělalo nebo 

udělá pro to, aby k podobným jevům nedocházelo?"230, odpovídal ministr 

spravedlnosti dr. Alois Neumann. 

Ze všech reformních plánů se ovšem podařilo do praxe uvést pouze dva. 

A to byl právě zákon o rehabilitacích a zákon o zrušení cenzury. Bylo to jistě 

způsobeno krátkou dobou mezi lednem a srpnem 1968, v níž měli 

reformisté čas své představy realizovat. I dnes na současné politické scéně 

jsme svědky toho, jak je dlouhá cesta od rozhodnutí k samotné realizaci. 

Dalším, a to podstatnějším faktorem neúspěchu legislativních změn bylo 

rozložení sil v parlamentu. Je sice pravda, že na nejvyšším postu 

v Národním shromáždění stanul reformista Josef Smrkovský, ale poslanci 

byli zvoleni mnohem dříve, a tak reformisté museli neustále překonávat 

odpor konzervativních sil v parlamentu. 

Straničtí dogmatikové s nelibostí nesli nastávající změny a snažili se nový 

vývoj ve státě zvrátit. Silnou oporou pro snahy reformistů se ovšem stal tlak 

veřejnosti a jednou z nejvýznamnějších sil byl tisk. Tlak novinářů na cenzuru 

vzrůstal od ledna 1968 a přispěl k jejímu úplnému zrušení, což se stalo 

článku Studenta. Normalizace v tomto kontextu znamená normální stav ve společnosti, který 
odpovídá zdravým demokratickým h o d n o t á m , jež jsou zaručeny . státní moc. 
23°) Odpovědná, odpovědná, Student 4, 1968, č.1, str. 8 
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příslušným usnesením ze 4. března 1968. Ústřední publikační správa 

zrušena nebyla, ale její působnost byla omezena pouze na státní tajemství. 

Ostatní bylo přenecháno na zodpovědnosti šéfredaktora, a tak se v 

obsazích časopisů odráželo to, k čemu ta či ona redakce inklinovala. 

Pluralita názorů se tedy odrážela i na stránkách československých tiskovin 

a z jakéhosi černobílého nádechu společnosti předešlého období, kdy na 

jedné straně stáli dogmatici a na straně druhé lidé usilující o liberalizaci, se 

po lednu 1968 setkáváme s pestrobarevnou paletou názorů a zájmů. U 

mnoha tiskovin se ovšem setkáváme s jistou opatrností a váhavostí. 

Některé redakce zaujímají stanoviska podporující Dubčekovu vedení. Je to 

pochopitelný jev, neboť významné tiskoviny bývají přímo spojeny jakousi 

pomyslnou pupeční šňůrou s politickou scénou ve státě. I když na stránkách 

velké řady novin a časopisů docházelo k otevřené diskusi, valná část z nich 

sledovala stanoviska vydavatelů nebo spřízněných názorových skupin. Jen 

málokterá periodika si zachovala úplnou nezávislost. Velkou míru 

nezávislosti během roku 1968 si vybudoval a udržel námi sledovaný časopis 

Student. 

Redakce časopisu Student v roce 1968 
v redakci časopisu Student se na počátku roku 1968 utvořila skupina 

radikálních redaktorů, z nichž byli nejvýraznější Petr Feldstein a Tomáš 
pěkný. Nesmíme také zapomenout na Hanku Vondřichovou, Vladimíra 

Petříka, Zdeňka Karlovského, Emanuela Pluhaře a některé další. Okolo 

časopisu se v této době začínají pohybovat i další přispěvatelé, kteří se 

budou podílet na výrazné obsahové proměně týdeníku. Nejvýznamnějším 
2 nich byl mladičký Alexandr Kramer, který se členem redakce stal až těsně 

Před samotným zánikem časopisu. 

Vedení redakce ustálo lednové změny na politické scéně, ale jeho pozice 
v redakci byla natolik otřesená, že postupně ztrácelo vliv nad obsahem 

časopisu a dostávalo se do čím dál větší izolace. Petr Feldstein na počátek 

roku 1968 vzpomíná následovně: „Ivan Krofta, Marcel Jansen s tím Karlem 

Widern drželi spolu v podstatě jako taková jedna parta, kdežto my 
s Tomášem Pěkným jsme byli ty radikální a postupně jsme na ně tlačili, 
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protože jsme je považovali za brzdu. My jsme tehdy byli hodně radikální. 

Nemůžu říci antikomunistický, ale my jsme velmi důsledně šli po těch 

tématech jako byly padesátý léta. Chtěli jsme hodně vyventilovat ty 

padesátý léta.'231 Izolovanost a jisté ustrnutí vedení umožnilo radikálním 

redaktorům více prosazovat vlastní témata a vize o obsahu časopisu. 

V průběhu března cítili Ivan Krofta a Marcel Jansen, že se jim kontrola 

nad časopisem vymkla z rukou a podle vzpomínek Tomáše Pěkného vyzvali 

redakci „k tajnému hlasování o setrvání ve funkcích. Proběhlo tam nějaké 

losování v klobouku. A to hlasování dopadlo pro ně negativně, ale 

neznamenalo to, že mají odejít. Ale oni se rozhodli, že odejdou. Myslím, že 

ten Krofta byl slušný člověk. Ten žádný podrazy nedělal. To ten Karel Šmíd 

byl tvárnější."232 Karel Šmíd také v pozici zástupce šéfredaktora setrval. 

Vedení redakce neustálo tlak radikálních redaktorů a proměněné 

společenské klima a rozhodlo se tedy redakci opustit. Naposledy se tiráži 

objevili 27. března 1968. Tento krok znamenal úplné uvolnění v časopise 

Student. Také výrazně snížil věkový průměr redakce. 

Vedení časopisu se ujali Petr Feldstein a Tomáš Pěkný, kteří se již od 

počátku roku výrazně podíleli na proměně koncepce časopisu. Od 10. 

dubna do 7. května 1968 jsou v tiráži časopisu uváděni jako „vedení 

redakce". Karel Šmíd je během této doby uváděn jako zástupce vedení.233 

Fakticky Karel Šmíd na obsah časopisu velký vliv neměl. Petr Feldstein a 

Tomáš Pěkný se vedení redakce ujali měsíc po té, co byla oficiálně zrušena 

cenzura. A tak shodou těchto okolností se z bývalého svazáckého časopisu 

stal jeden z nejradikálnějších časopisů v zemi, přičemž se radikalizoval již 

od počátku roku. 
Konec února 1968 přinesl významnou událost pro dění v oblasti 

žurnalistiky. 29. února proběhla distribuce nultého bezplatného čísla 

Literárních listů. A den před tím otiskl časopis Student rozhovor 

s šéfredaktorem staronového časopisu Svazu spisovatelů Dušanem 

Hamšíkem. Šéfredaktora „literárek" zpovídali, jak jinak než Petr Feldstein a 

Tomáš Pěkný. Samotné setkání se odehrálo 12. února a Dušan Hamšík 

2 3 A A rn^hnvnr s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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uvítal mladé redaktory Studenta slovy: „Tak co, už jste odvážní?"234 Z této 

věty je poznat, jaký měl Dušan Hamšík k redaktorům ze Studenta vztah. 

Jak jsme předeslali v předešlé kapitole, kulturní podhoubí, které bujelo 

v průběhu roku 1967, mělo velký vliv na mladé novináře jako byl Tomáš 

Pěkný a Petr Feldstein. Především u Petra Feldsteina se dá hovořit o tom, 

že rozmluvy v bytě Klementa Lukeše a přátelství s Dušanem Hamšíkem ho 

výrazně nasměrovalo k tomu, jakou novinářskou práci počal v časopise 

Student prosazovat. Jak Petr Feldstein, tak i Tomáš Pěkný obdivovali práci 

staré redakce Literárních novin, například: Milana Kundery, Milana 

Jungmanna, Ivana Klímy, Dušana Hamšíka, Ludvíka Vaculíka a mnoha 

dalších. Na druhou stranu si je třeba připomenout, že novináři z „literárek" 

redaktory ze Studenta brali jako mladší kolegy, které je potřeba stále co učit 

a svým způsobem korigovat jejich práci. Petr Fledstein vzpomíná: „Tak to 

kolem těch literárek, to nás samozřejmě velice osobně ovlivnilo. Dušan 

Hamšík se nás tehdy ptal: ,Tak chlapci, už jste odvážní?' Trošičku nás brali 

jako takový nevycválaný kluky a taky si z nás trochu dělali legraci. Říkali si: 

,Předveďte, co dokážete.' A musím vám říct, že nakonec jsme je, ať 
((235 

pozitivně či negativně, překvapili." 

I když Petra Feldsteina a Tomáše Pěkného ovlivnila práce novinářů z 

„literárek" a v mnohém se snažili, aby se Student vyrovnal Literárním listům, 

ubírali se vlastním směrem a několikrát, jak se ještě dozvíme, vzdorovali i 

tlaku samotných „literárek". O časopisu Student se od března 1968 dá 

hovořit jako o tiskovině nezávislé na různých okolních tlacích, redaktoři 

tohoto týdeníku se vydali novinářskou cestou, která byla již dvacet let 

zapomenuta. 

K další výrazné personální změně ve vedení redakce došlo v květnu 

1968. Z časopisu odchází Karel Šmíd.236 Karel Šmíd stál u zrodu časopisu a 

měl silné vazby na dřívější funkcionáře ČSM. Patřil ke konzervativně 

smýšlejícím komunistům a již na konci roku 1967 se ostře vyhraňova. proti 

radikálnímu křídlu v redakci. Stále se snažil udržet časopis ve svazáckých 

mantinelech a oponoval Petru Feldsteinovi a Tomáši Pěknému v tom, že 

234) Pěkný, T. a Feldstein, P. iRozhovor s Dušanem Hamšíkem o literárních listech a poslání 

Publicistiky, Student 4, 1968, č.9, str. 1 a 3 
5) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpem 2006 
) V tiráži se naposledy objevuje v 19. čísle Studenta z 7. května 1968 

163. 

235 

236: 



časopis jako Student by neměl zasahovat do témat, které se nedotýkají 

studentské, potažmo svazácké problematiky. Petr Feldstein i Tomáš Pěkný 

mají dnes odchod svého někdejšího kolegy spojen s odchodem Ivana Krofty 

a Marcela Jansena, ale není tomu tak, dle tiráže Karlel Šmíd z časopisu 

odchází až v květnu. Je zřejmé, že radikální novináři ve Studentu Karla 

Šmída odsunuli na vedlejší kolej již v únoru 1968 a tak do jejich práce 

nemohl výrazněji zasahovat. Já osobně se domnívám, že se v redakci 

udržel do té doby, dokud mu dávali jistou podporu funkcionáři z ČSM. 

Odchod Karla Šmída koresponduje se zánikem jednotné svazové 

organizace mládeže. Přesné okolnosti odchodu jednoho ze zakládajících 

členů Studenta a člověka, který mnohé z redaktorů, včetně Petra 

Feldsteina, do časopisu přivedl, se mi nepodařilo zjistit. Můžeme si ovšem 

domyslet a i z rozhovorů je to patrné, jak se dřívější přátelé a spolužáci 

názorově, ale i lidsky rozcházejí. S odchodem Karla Šmída jsme trochu 

předběhli události spojené s naším časopisem. Vraťme se tedy z května 

1968 opět na počátek roku. 

Vedení redakce se tedy ujali Petr Feldstein a Tomáš Pěkný. Fakticky 

funkci šéfredaktora vykonával Petr Feldstein a Tomáš Pěkný byl jeho 

zástupcem. Tato skutečnost se později objevila i v tiráži, a to 15. května 

1968 po odchodu Karla Šmída. Petr Feldstein a Tomáš Pěkný utvořili dobře 

fungující tým a i přes své mládí si v nových funkcích vedli velice obratně. 

Vytvořili nové pracovní klima v redakci a i mezi sebou vycházeli více než 

dobře. Tomáš Pěkný na spolupráci se svým kolegou vzpomíná : „My jsme 

se snesli docela dobře. My jsme byli kámoši již z předchozí doby a on Petr 

je velice klidný člověk."237 

Je pochopitelné, že množství příspěvků ve Studentu, které by byly 

podepsány některým z výše zmiňovaných mladých mužů, s jejich nástupem 

do vedení ubývá. Těžiště práce Petra Feldsteina spočívalo hlavně v řízení a 

organizaci redakce a sám v tu dobu trochu litoval že, „psal jsem poměrně 

málo, což mne samozřejmě mrzelo, ale na to nebyl čas."38 Tomáš Pěkný 

se podílel na organizaci a vedení redakce a mimo to se v oblasti kultury 

23?) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
23S) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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pustil do odkrývání méně známých a potlačovaných uměleckých směrů a 

zanechal tak výrazné stopy své práce v kulturních rubrikách Studenta. 

Od počátku roku 1968 popularita Studenta stoupala a postupně se 

vytvářela i nová čtenářská obec. Nové vedení se více obracelo k mladé 

inteligenci a vysokoškolským studentům a časopis svým obsahem 

zasahoval čím dál tím víc oblastí dotýkajících se především vnitropolitických 

událostí a kulturního dění, přičemž problematika studentského hnutí se stala 

jedním z mnoha témat. Odklon od studentské problematiky a svazové 

organizace symbolizoval časopis Student hned dvakrát. Po odchodu Ivana 

Krofty a Marcela Jansena přesunulo nové vedení podtitul „časopis 

Československého svazu mládeže" z titulní strany do tiráže a 10. dubna 

časopis svůj podtitul úplně změnil na „Týdeník mladé inteligence". S novým 

radikálnějším vedením stoupla i Studentova sláva. 

Nechrne nyní zaznít slova Tomáše Pěkného, který s odstupem času 

hodnotí časopis následovně: „Pokud mohu hovořit více obecněji, tak celá ta 

sláva Studenta byla založena na tom, že do toho šel nejrychleji. Byli jsme 

nejrychlejší. Je jasný, že jsme se trochu báli, ale ne zas tolik. Nebyli jsme 

moc svázaní. Neměli jsme špatný zkušenosti. Neměli jsme žádný velký 

rodinný starosti. My jsme otevírali témata, která ležela na zemi. V tomto 

smyslu to byla úžasná doba pro novináře. Tam stačilo otevřít jednu skříňku 

a nějaký téma bez jakýkoli námahy, intelektuální i fyzický, z ní vytáhnout.'239 

S rychlostí Studenta úzce souvisí i atmosféra uvnitř redakce, kterou nové 

vedení časopisu vyvolalo. Tomáš Pěkný vzpomíná na pocity spojené 

svedením redakce následovně: Jakže my jsme se na tom proudu, který 

jsme spustili, vezli trochu jako na divoký řece. Pak jsme se ho také snažili 

regulovat. Museli jsme i normálně pracovat jako například vykonávat 

editorskou práci. Po nocích jsme v nějakých hospodách dělali korektury. 

Byli jsme hodně mladý. No bylo to docela dobrý. V podstatě na to 

vzpomínám rád.'240 Podobně laděné vzpomínky si na působení v časopise 

Student v roce 1968 zachoval i Petr Feldstein: „Potom to bylo úžasný. Když 

si vzpomenu na těch osm měsíců leden až srpen 1968. Mám to vlastně slité 

do jednoho obrovského, v uvozovkách, vtom lepším slova smyslu, flámu. 

AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
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Bylo to něco, co strašně rychle uteklo. Bylo to nesmírně spontánní a 

zároveň svým způsobem naivní."241 Spontánnost se časopisu Student 

nedala upřít. Tím do jakých oblastí časopis Student zasahoval se svým 

významem, radikálností a otevřeností zařadil za takové tiskoviny jakými byly 

Literární listy a Reportér a v mnohém je i předčil. 

Musíme přiznat, že co do profesionálního zpracování stránek, časopis za 

výše zmiňovanými periodiky mírně pokulhával. Jistě že Literární listy byly 

mnohem lépe profesionálně zpracovány, vždyť v redakci působili žurnalisté, 

za nimiž stála léta zkušeností a práce, kdežto Tomáš Pěkný a Petr 

Feldstein teprve před několika lety dostudovali a vlastně stáli na počátku 

svého profesního růstu. Několik týdnů před změnou vedení redakce je 

pravděpodobně ani nenapadlo, že by časopis mohli dostat pod svoji 

kontrolu. V mnohém na vedení redakce nebyli připraveni. Sami si dnes 

uvědomují, že se dopouštěli mnoha profesních chyb, ale jejich mládí a 

nezatíženost zkušenostmi let minulých jim bylo i jistou výhodou. Co časopis 

po některých stránkách ztrácel na propracovanosti a zkušenosti, nahrazoval 

radikálností, otevřeností a, odvážím se tvrdit, i upřímností. 

Obecně by se dalo říci, že časopis Student velice rychle vstupoval do 

dosud zakázaných území. „Myslím, že to souviselo s tím vším. Jednak jsme 

byli mladí. Pak se to taky předpokládalo, když to bylo pro studenty. Hlavně 

to bylo tím, že jsme s tím Petrem a možná ještě dva až tři lidi rozhodli, že to 

chcem. Taky nás to bavilo,'242 vzpomíná Tomáš Pěkný na podněty, které je 

vedli k vstupu do polozapovězených a zapovězených krajin. 

Petr Feldstein a Tomáš Pěkný se časopis snažili vést tak, aby byl 

opravdu nezávislý a vyhraňovali se vůči různým okolním tlakům. 

Samozřejmě že v prvních měsících jejich šéfování museli odolávat 

obsahovým požadavkům vydavatele, ale nejen to. Časopis byl kritizován ze 

všech možných stran. Ze svazu mládeže zaznívaly kritiky na odklon od 

studentské problematiky. Časopis byl častokrát kritizován za to, s jakou 

razancí to či ono téma zveřejnil. A jedním z nevýraznějších a 

nejnepříjemnějších kritiků se staly Literární listy. Lidé z „literárek" povětšinou 

podporovali politiku Dubčekova vedení a nejednou měli pocit, že Student 

24') AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
~42) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
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svojí radikálností znesnadňuje politiku reformistů. V této souvislosti se 

snažili i do redakce časopisu intervenovat, o čemž budeme hovořit později. 

Nyní pojďme nahlédnout do samotného časopisu, abychom zjistili, čím 

konkrétně byl Student tak radikální. 

Časopis Student se obrací do minulosti 

„Tak kritice jsme byli vystaveni po celou dobu, co Student vycházel," 

vzpomíná Petr Feldstein a dodává, Jako studentský časopis nás často 

kritizovali za to, že preferujeme vysokou politiku a že jsme se až příliš 

zahleděli do minulosti, že ventilujeme padesátý léta, místo abychom 

reflektovali ten studentský život."243 Časopis se opravdu odklonil od 

obyčejného studentského života. Neznamená to, že by na studentskou 

problematiku zanevřel, ale věnoval se jen těm událostem ve studentském 

hnutí, které byly významnějšího rázu nebo měly širší přesah do 

vnitropolitického a společenského dění. Výtky nebyly zcela na místě, 

protože časopis tuto problematiku zpracovával mnohem podrobněji nežli 

jiné tiskoviny. Příklon k vyšší politice byl samozřejmý, vždyť se přeci kolem 

dělo tolik věcí, které bylo třeba reflektovat. A odkrývání nedávné i dávnější 

minulosti je také pochopitelné, neboť materiály dlouho uzamčené v různých 

skříních nebo jen zadržované cenzurou přímo vzývaly ke zveřejnění. Roli při 

výběru témat jistě sehrávala jejich snazší dostupnost oproti předešlým 

měsícům. Snaha Studenta nahlédnout například do padesátých let byla 

však motivována především poptávkou po těchto dříve tabuizovaných 

oblastech. Mladí lidé jevili zájem o nedávnou minulost. Mnoho čtenářů cítilo 

Potřebu vyrovnat se s minulostí. Časopis Student také cíleně dráždil krátkou 

Paměť veřejnosti, neboť není nic jednoduššího, než znovu opakovat staré 

chyby Pohled do minulosti byl také motivován snahou o satisfakci starých a 

mnohdy krutých křivd. Hlubokou, slzami a krví zkalenou studnou pro 

otevírání zajímavých a důležitých témat se pro redaktory Studenta stala 

Právě padesátá léta. 

243) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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Časopis Student samozřejmě nebyl jedinou tiskovinou, která se pouštěla 

do těchto oblastí244, ale jak již bylo jednou zmíněno, překvapoval svojí 

rychlostí a razancí. V prvním příspěvku v rubrice „Odpovědná, odpovědná" 

z prvního čísla roku 1968 se dozvídáme, že v Československu padesátých 

let k nezákonnostem vskutku docházelo. Ministr spravedlnosti dr. Alois 

Neumann sice odpovídá na otázku, která by se v minulém roce jen stěží na 

stránkách Studenta mohla prezentovat, ale jeho odpověď je odpověď 

politika a straníka. I tak se tento příspěvek dá považovat za výrazný posun 

a ministr spravedlnosti například říká: „Principy tohoto jevu 0'ustíčních omylů 

pozn. autora) jsou složité a souvisely s celkovou koncepcí trestní politiky 

ovlivňovanou tehdejšími názory na třídní boj a jeho stupňování, s hledáním 

třídního nepřítele uvnitř strany a také mezinárodní politickou situací. Této 

koncepci se tehdy podřídila úprava trestního řízení, zaměření vyšetřování a 

procesu před soudem."245 S podobnými příspěvky se můžeme setkat i 

v jiných tiskovinách. Časopis Student se tímto příspěvkem nijak neodlišuje 

od ostatních novin. Prvním tématem, které se výrazně odlišovalo od 

ostatních, byla beseda s pamětníky roku 1948. Besedu uspořádal Petr 

Feldstein. 

obrázek6.7: AA, Student 4, 1968, č.8, str.6 
(Jiří Pelikán) 

Petr Feldstein přišel smyšlenkou setkání lidí, kteří byli v roce 1948 

studenty na vysokých školách. Po dvaceti letech se měli sejít, přičemž jedni 
z „výdobytků" vítězného února profitovali, druzí naopak na změnu 

Politického režimu doplatili. Beseda se uskutečnila ve Vysokoškolském 

klubu v Praze a přišlo kolem čtyřiceti účastníků. Na exponovaných místech 

244) za všechny na tomto místě zmiňuji Reportéra, který se zabýval procesy a následnými popravami 

Milady Horákové a Heliodora Píky 
) Odpovědná, odpovědná, Studenti, 1968, č.l, str. 8 
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zasedly osoby, které v údobí „Února" pracovaly ve studentském hnutí a po 

dvaceti letech měly odpovídat na dotazy přicházejících z řad publika. 

V úvodu k besedě je psáno: „Hovořili jsme s některými z nich proto, aby 

nám řekli, jak to tenkrát bylo a jací byli oni. Hovořili jsme s nimi i proto, 

abychom věděli, jací jsou dnes."246 Dotazováni byli lidé247, kteří měli v roce 

1948 co do činění s vysokoškolským výborem KSČ nebo radikálně 

levicovým časopisem Předvoj. ,A dokonce se zde sešli i lidé, v případě 

Jiřího Pelikána na jedné straně a v případě básníka Pavla Kopty na straně 

druhé, kteří byli protivníky a dokonce se dá říci, že ten Jiří Pelikán některé 

z nich vyhodil nebo zlikvidoval, "^vzpomíná na besedu ve vysokoškolském 

klubu její organizátor. 

Petrovi Feldsteinovi při uspořádání této besedy s největší 

pravděpodobností výrazně pomohl jeho otec, který se s mnohými aktéry 

osobně znal. Otec Petra Feldsteina byl dlouholetým spolupracovníkem a 

kolegou Jiřího Pelikána a to také přispělo ktomu, že se mladý novinář 

s ředitelem Československé televize Jiřím Pelikánem osobně sblížil. Petr 

Feldstein a Jiří Pelikán se pravděpodobně mohli potkat i v bytě Klementa 

Lukeše, kam ředitel Československé televize také docházel. Jiří Pelikán 

jako muž stojící za čistkami na vysokých školách po únoru 1948 

zaznamenal výraznou názorovou proměnu. O tomto muži jsme již hovořili 

v souvislosti s Mezinárodním svazem studentů. Pojďme se nyní podívat na 

některé jeho životní osudy, než se opět vrátíme na stránky Studenta. 

„No jistě se Jiřímu Pelikánovi nedá odpárat to, co prováděl v tom únoru 

čtyřicet osm. Ale potom se dá říci, že to mnohonásobně vynahrazoval... Já 

246) Feldstein, P. :Beseda o Únoru a dnešku s těmi, co věděli, že svět patří j im, Student 4, 1968, Č.8, 
str. 6-7 
247)Dotazováni byli: Jiří Pelikán (v roce 1948 předseda vysokoškolského výboru KSČ - v roce 1968 
ústřední ředitel Československé televize); Jiřina Trojanová (v roce 1948 šéfredaktorka studentského 
časopisu Předvoj - v roce 1968 šéfredaktorka časopisu Československý voják); Gabriel Laud (v roce 
1948 redaktor Předvoje - v roce 1968 novinář a spisovatel); doc. Dr. Ivan Horval (v roce 1948 
redaktor Předvoje -v roce 1968 docent psychiatrie); Luděk Holubec (v roce 1948 místopředseda 
Později tajemník W KSČ - v roce 1968 ředitel zahraničního odboru ministerstva školství); Klement 
Lukeš (v roce 1948 člen V V KSČ - v roce 1968 ředitel knihovny pro nevidomé); Zdeněk Mahler (v 
roce 1948 redaktor Předvoje - v roce 1968 spisovatel); Jan Brychta (v roce 1948 výtvarný redaktor 
Předvoje - v roce 1968 výtvarník); Zdeněk Mlčoch (v roce 1948 výtvarný redaktor Předvoje - v roce 
1968 výtvarný redaktor SNDK); Jiří Stáno (v roce 1948 redaktor Předvoje - v roce 1968 redaktor 
Rudého Práva)' Alena Urbanová (v roce 1948 redaktorka Předvoje - v roce 1968 redaktorka 
Divadelních novin); Karel Holý (v roce 1948 redaktor Předvoje - v roce 1968 vědecký pracovník 
Ústavu marxismu-leninismu pro vysoké školy) 
24S) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 

163. 



jsem se s ním lidsky velice sblížil. A když jsem poprvé mohl jet do zahraničí, 

tři měsíce před listopadem 1989, tak jsem jel k příbuzným do Itálie a jako 

velkého disidenta jsem navštívil v Římě právě Jiřího Pelikána," přibližuje 

nám složitou kontroverzní postavu našich soudobých dějin Petr Feldstein. 

Jiří Pelikán se narodil 7. února 1923 v Olomouci. Jako student tamějšího 

reálného gymnázia se v roce 1939 zapojil do komunistického odboje proti 

nacistům a vstoupil do ilegální KSČ. V roce 1940 byl několik měsíců 

vězněn gestapem a zbytek války prožil pod cizím jménem. Po válce 

studoval na vysoké škole politické a sociální v Praze a patřil k předním 

aktivistům komunistického mládežnického hnutí. V období Vítězného února 

se Jiří Pelikán spolupodílel na čistkách na vysokých školách. Stál v čele 

„vyakčňovací" komise, která se zasadila za odchod tisíců vysokoškoláků a 

vyhození mnoha pedagogů. Jakési rudobílé vidění světa studentského 

funkcionáře bylo bezesporu způsobeno válečnou životní zkušeností, 

nicméně Jiří Pelikán negativně ovlivnil osudy nejednoho člověka. V roce 

1993 k tomuto období svého života napsal: „Dodnes to považuji za hanbu 

svého života, kterou jsem se později pokoušel odčinit celou svou činností do 

doby Pražského jara a pak v exilu.'249 I po těchto slovech se ovšem Jiří 

Pelikán jeví jako osoba minimálně rozporuplná. Pokud svého jednání na 

sklonku čtyřicátých let v průběhu následujícího desetiletí litoval, nedal to 

příliš znát a pokračoval v kariéře, kterou mu umožňovalo členství v KSČ a 

vazby na studentské hnutí. Pracoval v aparátu KSČ a roku 1953 se stal 

generálním tajemníkem MSS a později předsedou této organizace. Jeho 

názorová proměna přišla pravděpodobně až ke sklonku padesátých let 

v souvislosti s společenskými změnami a stále častější kritikou počátků 

desetiletí. 

Přesně deset let poté, co stanul včele mezinárodní studentské 

organizace podporované zeměmi východního bloku, se stal ústředním 

ředitelem Československé televize. Zde se také častěji stýkal s otcem Petra 

Feldsteina, ovšem znali se již dříve. Již od počátku šedesátých let 

navazoval a udržoval styky s opozicí tehdejšího stranického vedení a 

249) Kdo byl kdo v našich dějinách, h t t B l f a w j i s t y r7/PHiknn.php?text=kdo-byl-kdo, 28.3. 
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později se přiklonil k reformnímu proudu uvnitř KSČ. V roce 1965 bychom 

jej mohli potkat v bytě Klementa Lukeše. Pelikánova pozice 

v Československé televizi a jeho názorová proměna nemalou měrou 

napomohla v letech před tak zvaným „Pražským jarem" i době úplné oblevy 

v roce 1968. 

Dále jen stručně: v září 1968 byl zvědění Československé televize 

odvolán. Byl poslán na Československé velvyslanectví do Říma, kde roku 

1969 požádal o azyl. Roku 1977 mu bylo uděleno italské občanství. Od roku 

1970 v Itálii vydával exilový levicový časopis Listy. Po udělení občanství 

vstoupil do italské politiky a roku 1979 byl zvolen poslancem Evropského 

parlamentu za Italskou socialistskou stranu. Vedoucím normalizačním 

funkcionářům KSČ byl trnem v oku a není zcela vyloučeno, že komunistické 

tajné služby mu zaslaly balíček s výbušninou. Po roce 1989 se vrací do 

Prahy, aby se mimo jiné stal poradcem prezidenta Václava Havla, od něhož 

také v roce 1993 obdrží medaili za zásluhy. Zemřel 26.června 1999 v Římě. 
250 

Jiří Pelikán byl člověk vždy politicky velmi aktivní a dalo by se říci, že bez 

větší újmy přestál všechny politické změny druhé poloviny dvacátého století 

a vždy dokázal z proměn na politickém kolbišti svým způsobem vytěžit. 

Osoba Jiřího Pelikána nás také upozorňuje na skutečnost, jak složitý a 

různorodý byl proces „liberalizace" v Československu v šedesátých letech. 

„I když ono to není nikdy jednoduchý,'251 připomíná nám Petr Feldstein. Do 

„liberalizačního" procesu a do opozice proti dogmatikům vstupovali mnohdy 

lidé, kteří si více či méně zadali s předlednovou vládní garniturou. Mnozí se 

dokonce podíleli i na křivdách a nezákonnostech padesátých let. Do srdcí a 

duší lidí nikdy zcela nevstoupíme a motivy jejich činů nám mnohdy zůstanou 

skryty navždy. Všeobecně se dá říci, že k příklonu k opozici vedly většinou 

dvě nejjednodušší cesty. Vystřízlivění ze starých ideálů a jisté prozření ze 

zaslepenosti na jedné straně, na straně druhé vypočítavost, prostý kalkul 

25°) čerpáno z Listy, časopis pro politickou kulturu a dialog - http://www.listy.cz/pelikan.php a 

historie -http://www 

S f a t ď ^ ^ 969kapitola-3 ; Česky 

rozhlas - žurnál - h t t ; T ° t a h t a " 
u, ,. TT-; : 

•"•Mnas - z,urnai - n t t p : / / w w w . i u ^ m " - — — 
ÍUÍBl//www.totalita.cz/vysvpt l 'vky/o pelikáni.pj]B 
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nebo výčitky svědomí. Dále je třeba si uvědomit, že různost názorů, kterou 

umožnil proces „liberalizace", vedla k různým představám, kam by se měla 

soudobá politika a vývoj společnosti ubírat. 

To také můžeme sledovat v odpovědích aktérů besedy „ O Únoru a 

dnešku s těmi, co věděli, že svět patří jim". Pohledy se různí při hodnocení 

minulosti i ve vizích do budoucna. Například Klement Lukeš vidí období 

kolem Vítězného února velmi kriticky a otevřeně přiznává svůj podíl na 

negativech spojených s nástupem komunistů k moci. S jeho názory jsme se 

již setkali a je také třeba podotknout, že Klement Lukeš ze společného 

krajíce nepravostí rodícího se totalitního státu odkrojil jen nepatrný díl. 

Nechrne jej ještě jednou zavzpomínat na únor padesátých let tak, jak o něm 

hovořil na stránkách Studenta v únoru 1968: „Byla to doba, kdy všemi 

poctivými komunisty (kariéristy, přifařence a taktizéry na mysli nemám) jako 

by lomcovala touha udělat něco prospěšného pro ty druhé, pro celou zemi, 

pro svět.... Není tedy pravda, jsou-li komunisté podezírání z toho, že jim šlo 

jen o uchvácení politické moci, aby mohli v zemi poroučet. My jsme si 

tenkrát neuvědomovali, a to opakuji, že jsme si to skutečně neuvědomovali 

(to je samozřejmě hřích jiný, ne, není to hřích z nepoctivosti, ale 

nevědomosti a omezenosti v poznání), neuvědomovali jsme si, že celé toto 

hnutí se svou ideologií a politickou praxí taky nemusí být správné a může 

mít vážné závady. Proto jsme se hrnuli, abychom agitací přesvědčovali stůj 

co stůj. ... A tak jsme horlivě prováděli prověrky na vysokých školách. ... 

S odstupem času hodnotím prověrky jako akt nedemokratického úsilí."252 

Zatímco Klement Lukeš hovoří o zaslepenosti a nespatřuje na prověrkách 

nic pozitivního, vzpomíná Jiří Pelikán na své neblaze proslulé působení na 

vysokých školách takto: „Není dost dobře možné, aby všichni studenti byli 

pro socialismus a všichni měli stejný názor. Ať se mezi sebou porvou a 

dojde ke konfliktu, jako to bylo v dobách předúnorových a únorových, kdy se 

vše řešilo bez zásahů vyšších orgánů. V Únoru velká část studentů nebyla 

pro Gottwaldovu vládu. Později pochopí, že nejde o potlačení osobnosti, ale 

že jde o uskutečnění takových zásad, jako je demokratizace vysokého 

školství. Chtěl bych říci, že tenkrát, i když jsme se dopouštěli sektářských 

252) Feldstein, P. :Beseda o Únoru a dnešku s těmi, co věděli, že svět patří j im, Student 4, 1968, ě.8, 
str. 6-7 
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výstřelků vůči kolegům, kteří byli proti nám, tak ten proces ozdravění na 

fakultách byl v podstatě správný a vhodný a jako takový jej velká část 

studentů pochopila a podílela se na něm spolu s komunisty.'253 Když tento 

citát srovnáme se slovy, která napsal Jiří Pelikán v roce 1993, rozdílnost 

dikce a hodnocení vlastního působení v roce 1948 je více než patrná. 

Beseda otištěná ve Studentu nám umožňuje nahlédnout do atmosféry 

doby. Upozorňuje nás na skutečnost, kolik osob aktivně vstupujících do 

dění blížícího se „Pražského jara" mělo podíl na nedemokratickém vývoji ve 

státě a přispělo k nezdravému stavu československé společnosti během 

dvou desetiletí po „Vítězném únoru" 1948. Dalo by se říci, že někteří 

napravovali staré chyby, jiní se snažili jen profitovat na soudobém vývoji. Co 

je ovšem důležité, že většina z těchto osob měla za sebou bohaté 

zkušenosti z aktivního politického života, které mohla zúročit 

v proměněných časech. Když odhlédneme od otázek morálky a svědomí, 

pro „Pražské jaro" bylo přínosem, že se mnozí komunistickému režimu dříve 

loajální lidé dostávali v průběhu šedesátých let do opozice k vládní moci. 

Jiří Pelikán se do přímé konfrontace se stání mocí dostal v roce 1961, kdy 

byl podle vlastních vzpomínek obviněn z členství v protistranické skupině.254 

Tento konflikt jej pravděpodobně sblížil s opozicí. Příkladů jako je Jiří 

Pelikán, bychom v šedesátých letech našli mnoho, nicméně Jiří Pelikán je 

svým způsobem osoba výjimečná, zároveň rozporuplná a jeho pozice ve 

vedení Československé televize v období „Pražského jara" se z odstupu 

času ukázala jako pozitivní. A je to jeden z momentů, o kterých Petr 

Feldstein hovoří, že Jiří Pelikán vynahrazoval své skutky let padesátých, 

„zatímco byli jiní, kteří k tomu měli také příležitost, ale nevynahradili to.1,255 

Dalším, a co do obsahu a hloubky rozsáhlým tématem zasahujícím do 

doby 50. let a odkrývajícím onu dobu, byla série rozhovorů s vdovami po 

popravených v Slánského procesu, Hedou Margoliovou-Kovályovou, Marií 

Šlingovou a Lídou Clementisovou. Tvůrcem této myšlenky byl Alexandr 

Kramer. O Alexandru Kramerovi padla výše jen drobná zmínka, ale jeho 

253) Feldstein, P. :Beseda o Únoru a dnešku s tčmi, co věděli, že svět patří j im, Student 4, 1968, ě.8, 
str. 6-7 
254) Feldstein, P. :Beseda o Únoru a dnešku s těmi, co věděli, že svět patří j im, Student 4, 1968, ě.8, 
str. 6-7 
2 " ) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 

163. 



práce ve Studentu je natolik podstatná, že se u této osoby musíme na chvíli 

zastavit. Alexandr Kramer byl studentem právnické fakulty Univerzity 

Karlovy. Dnes pracuje v Právu jako velmi uznávaný redaktor. V roce 1968, 

kdy se začal pohybovat kolem Studenta, mu bylo dvacet dva let. I přes své 

mládí projevoval velké nadání pro novinářskou práci. I když do redakce 

vstoupil až na konci července 1968256 ovlivnil podstatně obsah časopisu a i 

jeho radikálnost. Petr Feldstein vzpomíná: „Myslím, že po Tomáši Pěkném, 

byl Saša Kramer druhý významný příchod do Studenta. Byl to takový svým 

způsobem zvláštní kluk, ale velmi dobrý novinář. Což se také projevilo 

během totality, kdy se choval skvěle. On byl samozřejmě také 

pronásledovaný.'257 A Tomáš Pěkný o Alexandru Kramerovi hovoří 

následovně: „ Saša, to byl výjimečně nadaný kluk. Byl hodně mladičký a 

myslím, že to byl jeden z nejnadanějších novinářů, které jsem kdy vůbec 

potkal.'258 Tohoto mladého talentu si Tomáš Pěkný i Petr Feldstein jistě 

vážili i za svého působení ve vedení redakce Studenta, neboť Alexandr 

Kramer dostával na stránkách našeho týdeníku mnoho prostoru pro 

realizaci svých nápadů. 

Dost často najdeme vedle podpisu Alexandra Kramera pod různými 

příspěvky ještě jiná jména. Nejčastěji s ním spolupracoval Jan Kavan a 

několikrát také Vladimír Železný. Alexandr Kramer, Jan Kavan a Vladimír 

Železný byli spolužáci ze stejného ročníku a přátelé. Alexandr Kramer je 

přivedl k práci na příspěvcích do časopisu Student. Jan Kavan i Vladimír 

Železný jsou osoby více než kontroverzní. Jan Kavan několikrát vzdoroval 

různým spojováním jeho osoby s StB a v současné době proběhla médii 

zpráva o jeho údajném podezření z korupce.259 Vladimír Železný, bývalý 

ředitel televize Nova a současný politik, má za sebou také nejednu aféru.260 

256) v tiráži je poprvé uveden 31. července 1968 ve 31 čísle Studenta 
2 " ) AA , rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
258) AA , rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
259) například Lucie Tvarůžková, Lenka Nejezchlebová, Ovlivnit vyšetřování by šlo, řekl Kavan 
Švédům iDNES.cz, M F DNES http://zpravv.idnes.cz/ovlivnit-vysetrovani-by-slo-rekl-kavan-
svedum-fax-/doma'ci.a.sn?c=A07077.7 170137 domaci nel; M IMOŘÁDNÁ TISKOVÁ 
KONFERENCE DISIDENTŮ A POLITICKÝCH VEZNU KOMUNISMU A POSTKOMUNISMU 
PETRA C I B U L K Y A V L A D I M Í R A HUČÍNA ZE DNE 6. KVĚTNA 2002 V PRAZE NA ŽOFÍNE, 
http://www.pravvblok.cz/Dopisv/konference Zofin 06052002.htm, 
26°) například Jan Burian, archivní stránky, politický příspěvek Jana Buriana v rubrice Hyde park 
Dopis do senátu , kde se autor vyjadřuje k aférám kolem ředitele TV NOVA a senátora Vladimíra 
Železného.ht tp: / /www. janbur ian.c7/archiv index.htm 
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V této práci není dost prostoru zabývat se podrobněji těmito osobami a ani 

k tomu nemám dostatek materiálů. Pro časopis Student je podstatné, že 

vedení redakce personifikované Petrem Feldsteinem a Tomášem Pěkným 

zachovávalo k těmto mužům odstup a jejich vztahy nebyly příliš vřelé. I když 

se jména Jan Kavan a Vladimír železný v časopise objevují, druhé z nich 

méně častěji, je zřejmé, že redakce více spolupracovala s jejich spolužákem 

Alexandrem Kramerem. O jistém odstupu vedení redakce k Janu Kavanovi 

svědčí i materiály uchované v archivu ministerstva vnitra261 a také vyhýbavé 

odpovědi Petra Feldsteina a Tomáše Pěkného k osobě současného politika. 

Janu Kavanovi se ovšem nedá odepřít podíl na dění ve studentském hnutí 

jak před srpnem 1968, tak i po okupaci vojsky Varšavské smlouvy, tak i 

podíl na radikalizaci časopisu Student. Bližší seznámení s jeho činností by 

však bylo předmětem jiné práce. 

Alexandr Kramer tedy přišel s nápadem sestavit seriál rozhovorů 

s vdovami po popravených v procesech z roku 1952. Na tomto projetu se 

s ním spolupodílel právě Jan Kavan. První vyšel rozhovor s Hedou 

Kovályovou-Margoliovou, ve dvanáctém čísle Studenta 20. března 1968. 

Hned v následujícím čísle vyšel rozhovor s Lídou Klementysovou a poslední 

bylo interview s Marií Šlingovou a jejím synem Janem v čísle 15. z 10. 

dubna 1968. Podle vzpomínek Petra Feldsteina po těchto rozhovorech 

následovaly kritiky, které mimo jiné časopis osočovaly z toho, že se věnují 

obrázek č.8: AA, Student 4, 1968, č.12, str.3 
(Heda Kovalyová-Margoliová na fotografii Petra Hodana) 

261) A M V , a.č. 769 819 MV, výslechy Petra Feldsteina 
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pouze komunistům a nehovoří o jiných lidech postižených procesy.262 

Nebyla to zcela pravda, ale fakt je, že časopis psal hodně o postižených 

komunistech. Na druhou stranu tyto příspěvky poukazovaly na zcestnost a 

iracionálnost komunistické ideologie padesátých let a období kultu 

osobnosti. Samo prozření postižených či aktérů bylo dosti symbolizující. 

Ve stejném duchu byla napsána i dvoustrana v 16. čísle ze 17. dubna 

1968. Jednalo se o rozhovor s Charlotte Kreirbichovou a následný 

příspěvek o jejím muži Karlu Kreibichovi.263 Karel Kreibrich byl muž, jehož 

život byl spjat s Komunistickou stranou. Do strany vstoupil hned po jejím 

oddělení se od Sociální demokracie roku 1921, jejímž členem před tím také 

byl. Po válce se aktivně zapojil do politiky strany a v roce 1952 byl 

velvyslancem v Moskvě. Poté ovšem upadl v nemilost, protože ve jménu 

ideálů stejné strany žádal o napravení křivd a napravení inscenátorů 

procesů. V příspěvku se píše: „V této době napsal desítky dopisů 

adresovaných ÚV KSČ a Rudému právu. Většina z nich dodnes čeká na 

svou odpověď a žádný nebyl u nás doposud uveřejněn."264 Až tak 

v nepatrném zlomku učinil časopis Student. Karel Kreibich také ve svých 

dopisech narážel na otázku antisemitismu v komunistickém 

Československu padesátých let. Žena Karla Kreibicha Charlotte 

Kreibichová, která poskytla časopisu interview byla také přesvědčená 

komunistka. Pro svůj nekompromisní postoj k nezákonnostem padesátých 

let v roce 1958 vyloučena ze strany. 

Rozsáhlou a velmi výživnou dvoustranu připravili Emanuel Pluhař a Petr 

Feldstein. Prakticky za sběrem materiálů a rozhovorem stál Emanuel 

Pluhař. Petr Feldstein na spolupráci vzpomíná následovně: Já mám pocit, 

že to dělal hlavně on. Já jsem mu možná trochu pomáhal, on tehdy nebyl až 

zas takový psavec. Nápad to byl jeho.'265 Emanuel Pluhař měl na tomto 

tématu osobní zájem. Jeho otec byl bývalý komunista vězněný 

v padesátých letech. Redaktora Studenta otcův osud nesmírně ovlivnil a 

svojí prací se chtěl podílet na odčinění starých křivd. Jaké,"vzpomíná Petr 

Feldstein „mě, spoustu kamarádů mezi dětmi rodičů postiženými procesy, 

AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
) Pluhař, E. a Feldstein,P. .J'accuse! Žaluji!, Student 4, 1968, č. 16.str.4-5 

26s) tamtez 
) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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dokonce mezi těmi nejtragičtěji postiženými."266 Za zmínku také stojí 

příspěvek Zdeňka Karlovského „Likvidace mozkového trusu".267 

Časopis Student se problematice procesů padesátých let nepřestal 

věnovat po celou dobu své existence. Za všechny jmenujme například 

příspěvky: Petra Prouzy „Procesy a lidé v nich";268 Emanuela Mandlera „Se 

stranou proti straně"269 a další. Kritici, kteří časopisu vyčítali, že se věnuje 

pouze postiženým komunistům, nejspíše přehlédli další rozsáhlou část 

materiálů zveřejněných ve Studentu. Byla to oblast, která se přímo dotýkala 

padesátých let a měla přesah do kulturní sféry. 

Obecně se dá tvrdit, že časopis Student vykonal mnoho záslužné práce 

při otevírání a prosazování různých potlačovaných nebo zapovězených 

uměleckých směrů. Největší zásluhu na tom měl Tomáš Pěkný. Tak se na 

stránkách Studenta můžeme dočíst například o herci a režiséru Jiřím 

Ostermanovi,270 o Milanu Nápravníkovi271 nebo o malíři Emilu Fillovi272. A 

právě styčným tématem mezi kulturou a křivdami padesátých let se stal 

rozsáhlý materiál o katolických básnicích a spisovatelích včetně ukázek 

z jejich tvorby. 

Již jsme se jednou zmiňovali, že Tomáš Pěkný za působení v časopise 

My 66 otiskl verše Jan Zahradníčka. „A já jsem právě diky tomu, že jsem 

otiskl Jana Zahradníčka v Myčku, tak mi literární kritik, Zahradníčkův přítel a 

také spoluvězeň Bedřich Fučík, udělil jakési copyright, tak mi dal práva, 

otisknout Zahradníčkovy verše vtom Studentu,'273 vzpomíná Tomáš Pěkný 

na to, jak jako první v Československu oficiálně zveřejnil báseň Jana 

Zahradníčka „Znamení moci."274 Janu Zahradníčkovi se zásluhou Tomáše 

Pěkného Student věnoval již před otištěním básně, a to v čísle 13 z 27. 

března 1968, kde vyšel přípěvek Josefa Knappa „Básník za mřížemi; 

k životopisu Jana Zahradníčka".275 Výše zmiňovaná báseň Jana 

26í') AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
267) Karlovský,Z. :Likvidace mozkového trusu, Student 4, 1968, č. 21, str. 1. 
26S) Prouza„P. :Procesy a lidé v nich, Student 4, 1968, č. 17, str.3 
269) Mandler,M. :Se stranou proti straně, Student 4, 1968, č. 19, str. 1 a 5 
27°) Student 4, 1968, číslo 5 a 6 

) Student 4, 1968, číslo 5 
272) Student 4, 1968, číslo 13, 17a 18 
273) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
274) Zahradníček, J. :Znamení moci, Student 4, 1968, číslo 18(str. 1 a 5); 19 (str.6);20 (str 6) 21 
(str.6) 
275) Knap, J. : Básník za mřížemi, in: Student 4, 1968, č. 13, str. 9 
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Zahradníčka je vždy doprovázena ukázkami z rukopisných vzpomínek 
Miloše Dvořáka.276 

Spisovatel Josef Knapp, který byl jako někteří další ruralisté po únoru 

1948 uvězněn, nám ve svých vzpomínkách na společný pobyt ve vězení 

s Janem Zahradníčkem připomíná krutost osudu, jež postihla našeho 

katolického básníka : „ Ale než usnul? Měl raportem povoleno, že může mít 

u sebe fotografii svých tří malých dětí, synka a dvou ještě menších děvčátek 

-jinak se dopisy z domova nebo fotografie tehdy musely odvádět po dvou 

třech dnech. Měl tedy snímek pohlednicového formátu v knize, kterou právě 

četl. Hlavně před usínáním - dotýkal se před námi obrázku klamavým 

pohledem, nepřiznané, jako mimochodem. (Takhle zalézali pod přikrývky i 

jiní, Křelina třeba, se svými zprávami z domova, se zprávami o vystěhování 

manželky, o matčině smrti, o dceřině svatbě. Vyčnívaly jen ty ubohé 

obnažené, hubené nohy. Motiv se opakoval.) Když bylo později povolení 

zrušeno, Zahradníček odevzdal beze slova snímek svých dětí (z nichž obě 

děvčátka v jeho nepřítomnosti umřela), s opovržením k ruce, která ty věci 

vězňům odebírala."277 O tragické smrti Zahradníčkových děvčátek, která 

podlehla otravě z hub, se dočteme i v dalších vzpomínkách na Jana 

Zahradníčka. Básníkův přítel Miloš Dvořák vzpomíná, jak ve stejnou dobu, 

kdy děvčátka umírají, přišel z vězení dopis, ve kterém Jan Zahradníček píše 

o tom, že má být brzo propuštěn a žádá svoji ženu, aby mu poslala něco 

peněz, neb chce potěšit své dcerky dárky. Poté se vydali Zahradníčkovi 

příbuzní do věznice na Mírov požádat správu věznice, aby vězni umožnila 

pohřbít své děti. Jan Zahradníček se o tragické události dozvěděl až po 

svém propuštění. A tak se svými dcerkami, jejichž fotografie mu pomáhala 

Přestát těžké chvíle ve vězení, nesetkal. 

Prostřednictvím vzpomínek Miloše Dvořáka se také dozvídáme o 

Pocitech, které prožíval Jan Zahradníček za mřížemi. Dozvíme se zde jak, 

se nešťastný básník po pohřbu svých dětí musel opět vrátit do vězení. 

Propuštěn byl až v roce 1960 a krátce po té, na následky věznění zemřel. 

Jan Zahradníček byl posmrtně rehabilitován. Časopis Student velice 

276) Dvořák, M. :K životopisu Jana Zahradníčka (rukopisné vzpomínky), Student 4, 1968, č. 18,str. 

2
5; č.I9str.6;č.20, str.6; Č.21, str.6, 

) Knapp, j . : Básník za mřížemi, Student 4, 1968, č. 13, str. 9 
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otevřeně a emotivně přibližoval čtenářům atmosféru vykonstruovaných 

procesů, atmosféru ponižování a nesvobody padesátých let. Jan 

Zahradníček se na stránkách tohoto časopisu stal symbolem nedávné 

minulosti. V jeho tragickém příběhu se přímo odrážela hořkost, nesmyslnost 

a nespravedlnost důsledků uplatňování reálného socialismu 

v Československu. Odhalováním podobných témat se zabývali i jiné 

tiskoviny, ale příspěvky v časopise Student měly přeci jenom jiný přídech. 

Časopis témata předkládal tak, jak se s nimi seznámil, aniž by cokoli 

skrýval, aniž by se přizpůsoboval jakýmkoli politickým zájmům. 

Mimo Jana Zahradníčka se Student především zásluhou Tomáše 

Pěkného dotkl dalších katolických spisovatelů a básníků, především Jakuba 

Demla a Jana Čepa. Zajímavá je stránka věnovaná Janu Zahradníčkovi a 

Janu Čepovi, kdy Student nechal zaznít vzpomínky našich katolických 

básníků, kde jeden vzpomíná na druhého.278 Přes katolické básníky 

přejděme k přítomnosti časopisu Student. Tématikou se však příliš 

nevzdálíme. 

Jednou z dříve zapovězených oblastí, kam se Student vydal, byla 

náboženská problematika. Na stránkách časopisu byly například otištěny 

rozhovory s tehdejším pražským biskupem Františkem Tomáškem.279 Na 

otázky Hany Vondřichové odpovídal z Vatikánu kardinál Beran.280 

V příspěvku „Bible není mrtvá kniha"281 přetiskl Tomáš Pěkný interview 

s Vítězslavem Gardavským, autorem knihy „Bůh není zcela mrtev". Tomáš 

Pěkný nám přibližuje setkání Vítězslavem Gardavským následovně: „To byl 

velice zajímavý autor. Učil na vojenské akademii. No a tam také jinak 

fungovala ta cenzura, takže on mohl tuto knihu vydat.'282 V tomto rozhovoru 

se mimo jiné Vítězslav Gardavský dotkl problematiky soužití církve a 

socialistického státu. 

Do témat otevírajících tabuizované oblasti minulosti patří také historie 

Sovětského svazu. Student se zabýval nezákonnostmi období stalinismu, 

ale také literárními procesy šedesátých let. Vycházelo na pokračování od 

278) Zahradníček, J :Jan čep; Čep, J. :Jan Zahradníček, Studenti, 1968, č.30, str. 6 
279) Pěkný, T. : Rozhovor s pražským biskupem Dr. Františkem Tomáškem, Student 4, 
1968,č. 13,' str.4 
280)Vondřichová,H. :Patnáct let v kleci, Student 4, 1968, č. 19, str.la 5 
281) Pěkný,T. ' :Bible není mrtvá kniha, Student 4, 1968, č. 13.str.4-5 
282) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
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dvacátého třetího čísla pod názvem „Sovětský leden". Například informace 

o procesu Alexandra Ginzburga.283 Od dvacátého druhého čísla začaly 

vycházet na pokračování úryvky z knihy Isaca Deutschera „Stalin"284, které 

připravoval Karel Kovanda. 

Přes Sovětský svaz jsme se dotkli rubrik zabývajících se zahraniční 

problematikou. Student samozřejmě nezanedbával ani svou přítomnost. 

Pozornost věnoval válce ve Vietnamu a i protestním akcím, které uspořádali 

českoslovenští studenti k podpoře ukončení konfliktu v jihovýchodní Asii.285 

Velkou pozornost věnoval časopis Student bouřlivým událostem v polském 

studentském hnutí.286 Samozřejmě že také reflektoval vzrůst obliby 

levicových hnutí v západní Evropě. Student zveřejnil několik reportáží o 

levicových studentech v NSR. „Tam byla v podstatě úplně opačná situace 

než u nás. Zatímco u nás jsme se dostávali kjakoby pravicovému 

zaměření, tak pod vlivem vývoje, se kterým tam nebyli spokojeni, se 

dostávala ke slovu krajní levice," vzpomíná Petr Feldstein a dodává: „My 

jsme to absolutně nedokázali pochopit, že někdo chce něco, co my 

zažíváme na vlastní kůži a myslí si, že to tak má být. Takže to šlo mimo 

sebe.'237 Levicovým náladám v NSR věnoval Student nejeden příspěvek, 

dokonce uskutečnil rozhovor svůdcem německých studentů Rudlem 

Dutschkem.288 Nové světlo se časopis snažil vnést do arabsko-izraelského 

konfliktu. Necelý rok po šestidenní válce navštívil Izrael Alexandr Kramer, 

redaktor Studenta. Vydal se také do okupovaných míst v Gaze. Ze své 

cesty napsal do časopisu velkou a podrobnou reportáž „Byl jsem v Gaze"289. 

Alexandr Kramer se problematikou Izraele zabýval i z jiné strany. V třicátém 

druhém čísle Studenta byl otištěn jeho článek zabývající se židovskými 

Čechy a Slováky žijícími na území Izraele.290 Významným příspěvkem byl 

rozhovor Alexandra Kramera se sekčním šéfem oddělení pro země 

283) Graftenrová, V. .-Sovětský Leden, Student 4, 1968, č.23,str.3 
284) Vycházelo od čísla 22 po číslo 32. 
*5) Kadavý, L. : Válka je vůl, Student 4, 1968, č.9,str. 1 a5 

28ft) Týden v Krakově, Student 4,1968, č. 13,str.6.; Kroutva, M. ."Polsko, Varšava, StudentA, 1968, 
č. 14, str.4-5; Varšavské ticho, Student 4,1968, č.22, str. 1 ; Varšavské memento, Student 4, str. 4 
^ ) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
~88) Krul, P. :Studenti jako levice v NSR, Student 4, 1968, str. 6; Gauner,M. :Rudý Rudl v Praze, 
Student 4, 1968, č.17, str. 1 a3 

9) Kamer, A. ' :Byl jsem v Gaze, Student 4, 1968, Č.27, str. 3,4,5 
°) Kamer, A. :Kfar Masaryk, Student 4, 1968, Č.32, str. 1,4,5. 
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východní Evropy na Izraelském ministerstvu zahraničí panem Avigdorem 

Daganem, kde se hovoří o snaze Izraele sblížit se s Československem.291 

Na tomto místě si dovolím malou odbočku. Petr Feldstein, Tomáš Pěkný i 

Alexandr Kramer jsou židovského původu. Zájem Tomáše Pěkného o 

židovskou kulturu ho po roce 1989 přivedl do časopisu Roš Chodeš a také 

ho motivoval k napsání knihy Historie židů v Čechách a Moravě. V období 

kdy působil v časopise Student však židovskou problematiku nikterak 

neupřednostňoval. Petr Feldstein se židovské problematice vůbec 

nevěnoval. Práce Alexandra Kramera byla jistě ovlivněna jeho konfesí. Jeho 

články ovšem sloužily k rozšíření a zpřesnění pohledu na danou 

problematiku. A sloužily jako protiváha dřívější protiizraelské kampaně 

V pozdějších dobách po roce 1970 se však vztah oněch mužů k židovství 

stal trnem v oku orgánům StB. V materiálech StB jsou napadáni (a to 

především Tomáš Pěkný) za svůj vztah k hebrejské kultuře a 

náboženství.292 Opusťme nyní oblasti odkrývání minulosti a 

zahraničněpolitické situace a pojďme se podívat, jak časopis reflektoval 

svoji přítomnost doma. Nejprve se podíváme na události ve studentském 

hnutí a ČSM, neboť se jedná o oblast přímo se dotýkající vydavatele 

časopisu a tudíž i jeho existence. 

Časopis. ČSM a studentské hnutí 

V minulé kapitole jsme studentské hnutí opustili v únoru 1968. 

2 předešlého vyprávění jsme se dozvěděli, že v roce 1967 zastával časopis 

ve sporu studentů s jednotnou svazovou organizací mládeže, potažmo 

vládní mocí stanovisko vydavatele - tedy ČSM. S novým vedením redakce 

se situace výrazně proměnila. Do stále vzrůstajícího sporu studentů a ČSM 

časopis Student výrazně zasáhl dne 6. března 1968. 

Studentské hnutí k tomuto dni mělo za sebou následující kroky. Lednový 

aktiv studentů vystoupil s požadavky federalizace ČSM. Následnou besedu 

angažovaných vysokoškoláků, mimo jiné i s redaktory Studenta. Konala se 

31.ledna 1968. Hned týden po té se uskutečnilo zasedání vysokoškolské 
rady ČSM. Představitelé studentů na tomto zasedání dne 6. - 7. února 1968 

> W , A . :Jsme pro přátelství s Československem, Student4, 1968,Č.26, str.l 

) A M V , a.č. 769 819 MV 
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prohlásili za řídící orgán a představitele studentů vysokoškolskou radu. 

Jejím stěžejním úkolem bylo vypracovat podklady pro vytvoření nové 

organizace. O tom, že se nová organizace skutečně založí, se rozhodlo na 

konci února v Brně. Začalo se jednat o její podobě, což nebyla jednoduchá 

záležitost, která sebou často nesla ostrou výměnu názorů mezi studenty. 

„Jedna skupina prosazovala, aby byla jakýmsi odborářským sdružením, 

které se bude starat zejména o sociální zájmy, pražští radikální studenti 

zdůrazňovali její politickou úlohu."293 Funkcionáři ČSM zažívali těžké časy. 

Časopis Student na počátku března 1968 vstoupil do sporu velice 

neobvykle a to vlastním prohlášením redakce „K situaci mezi 

vysokoškolskou mládeží". V prohlášení se píše, že redakce nechce nikoho 

ovlivňovat. Student chtěl přispět do diskuse vlastním názorem. K vlastnímu 

vztahu redakce k ČSM a studentskému hnutí se zde píše: „Využíváme 

příležitosti, abychom se zbavili dilematu, které pro nás znamenal na jedné 

straně direktivní tlak vydavatele - ÚV ČSM- a na druhé straně opačně 

působící tlak těch, kterým je časopis určen - Studentů. Významným 

podnětem k tomuto příspěvku do polemiky pro nás byla beseda některých 

členů redakce s reprezentanty angažované části studentské veřejnosti. 

Konala se 31. ledna. Přejali jsme zní řadu názorů a myšlenek."294 Dále je 

zde popisován skutečný stav vztahu vysokoškoláků ke straně a ČSM. Tedy 

že mezi vysokoškoláky poklesla autorita strany, která je považována za 

instituci nedemokratickou. „/ když nám nejsou známy námitky přímo proti 

programu ani proti samé podstatě politického zřízení,'295 dodává Student. 

Vstup do strany byl spojován „s nemorálností a kariérismem,"296 spíše než 

s politickým přesvědčením. Pohled na ČSM byl pohled na instituci, která 

vykonává politiku strany. Vysokoškoláci se domnívali, a to oprávněně, že 

takový orgán nemůže reprezentovat jejich zájmy a stal se pro ně nadále 

nepřijatelný. Student tedy tlumočil názory vysokoškoláků. Dále pak dodává, 

že následná reakce ČSM, tedy napsání stanoviska k náladám mezi 

* ) Otáhal, M. -.Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-,989,Dokořán, Praha 2003, 

5 Názor redakce k situaci mezi vysokoškolskou mládeží, Student 4, .968, Č. 10, str. 1 
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studenty, přišla pozdě. Ve svém názoru se redakce dále snaží rozkrýt 
příčiny problémů a nespokojenosti. 

Vina samozřejmě padá na ČSM, respektive na její funkcionáře, jak na 

nejvyšší úrovni, tak i ta ty, kteří přicházeli se studenty přímo do styku. 

Student píše o tom, že ČSM ani zájmy studentů hájit nechtělo, neboť se 

vždy odvolávalo na oblíbené slůvko linie. Za tímto slůvkem se skrývalo 

„stoprocentní a striktní plnění pokynů vedoucích pracovníků a několika 

oddělení ÚV KSČ."297 Redakce časopisu dále hovoří o zodpovědnosti 

k pravdě a demokratickým principům. Na závěr prohlášení znovu řeší vztah 

k vydavateli:,, V nynější situaci se redakce Studenta nutně musí zabývat 

problémem vydavatele. Být nadále orgánem současného ÚV ČSM a být 

přitom časopisem studentů je absurdní. Uvědomujeme si také, že najít 

vydavatele bude nesmírně obtížné. Uvědomujeme si, že tímto postojem je 

ohrožena i samotná existence časopisu. Nemáme však na vybranou. Díky 

politice ČSM byl časopis poškozován a jeho pověst tím nesmírně trpěla."298 

Redakce časopisu se postavila přímo proti svému vydavateli, a tím i proti 

příslušným oddělením ÚV KSČ. ČSM byl ovšem tak oslaben a 

zaneprázdněn problémy se studenty a uvnitř organizace, že nikterak 

v redakci nezasáhl. I když krok redakce vyhranit se vůči ČSM byl 

odvážný, postupem času se ukázalo, že na počátku března nebyli 

funkcionáři ČSM schopni proti časopisu zasáhnout. Později se časopis se 

svým vydavatelem rozešel zcela a v tiráži časopisu je uveden jako 

vydavatel nakladatelství Mladá fronta. Časopis si ovšem udržel odstup i od 

samotného studentského hnutí a problematiku zpracovával jako nezávislý 

informační prostředek. 

Funkcionářům ÚV ČSM se vracely staré, někdy překrucované, jindy 

zamlčované události jako vržený bumerang, který nikdo nechytá. Na povrch 

se dostal dlouho trvající spor mezi VOV ČSM a ÚV ČSM. V souvislosti 

s nedostatky ÚV ČSM se hovořilo o strahovských událostech. Student se 

knim vrací S.dubna 1968, kdy otiskl rozhovor se studentem Pavlem 

Dvořákem zraněným při strahovských událostech, který následky zranění 

nesl ještě v tomto měsíci. Časopis se zde také dotkl problematiky 

l ) Názor redakce k situaci mezi vysokoškolskou mládeží, Student 4, 1968, č. 10, str. 1 
) tamtéž 
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jednotlivce, státní moci a možnosti odporu a práva na vlastní názor.299 

Funkcionářům jednotné svazové organizace mládeže byl nejednou vyčítán 

postoj k studentské demonstraci. Začal se znovu řešit případ Jiřího Müllera. 

Není sporu o tom, že situace uvnitř studentského hnutí byla napjatá. 

Stvrzuje to i další číslo Studenta způl i března 1968. Časopis věnoval 

studentské problematice hned šest příspěvků. Velký prostor dostalo VOV 

ČSM v příspěvku člena předsednictva tohoto orgánu Jana Kavana „David a 

Goliáš".300 Příspěvek popisoval příčiny dlouho trvajícího rozporu mezi 

studentským hnutím a ÚV ČSM, přičemž VOV ČSM se stavěl do role 

obhájce studentů. Nebylo to zcela přesné, neboť VOV ČSM v Praze nikdy 

otevřeně nevystoupilo proti ÚV jako orgán. Kritiky politiky ČSM, které 

zaznívaly z VOV ČSM, pocházely z úst jednotlivých radikálních studentů. Ty 

byly povětšinou umlčovány. V březnu 1968, kdy bylo zřejmé, že je 

s jednotnou svazovou organizací mládeže veta, se mnozí členové VOV 

ČSM snažili udržet své pozice ve studentském hnutí a tím si zajistit i další 

existenci v politice. Na stránkách Studenta bylo otištěno stanovisko pléna 

VOV ČSM Praha, které se distancovalo od stanoviska předsednictva ÚV 

ČSM. Zde se také dozvídáme o stavu organizace: „VOV ČSM Praha 

upozorňuje na zvláštní atmosféru, která se vytvořila v ČSM, jenž ve svém 

vedení již ani není organizací mládeže. Pětatřicátníci a čtyřicátníci, kteří nás 

„vedou", dokázali ohradit organizaci zdí frází a málo srozumitelných 

proklamací, které úspěšně brání proniknutí všeho pokrokového z vnějšku. 

Na Strahově a zejména po něm jsme se přesvědčili, že zájmy mladých lidí 

hájí více některé orgány KSČ než ČSM. Máme obavy, že ČSM přijme akční 

program jen proklamativně, proto chceme své obavy zdělit nejenom 

studentské veřejnosti.'30' VOV se tedy staví na stranu studentského hnutí. 

O dalších aktivitách studentů, které přispěly k zániku ČSM, nás dále 
302 

Student informuje v příspěvku o Akademické radě studentstva. 

ARS (Akademická rada studentstva) podruhé veřejně vystoupila v den, 

kdy časopis Student zveřejnil svůj postoj k ČSM, tedy ve středu 6. března 

1968. Již před tím na své 1. veřejné schůzi na Filozofické fakultě Univerzity 

£ > Kán, z. : Povědomí pocit strachu hrůzy ne.idskosti, Student 4, .968 ěís.o .4, str. 3 

)Kavan, J. : David a Goliáš, Student 4, 1968 C . l l s t r . l a3 
3;;) stanovisko pléna VOV ČSM Praha, Student 4, 1968, Č.l l.str. 7 
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Karlovy v Praze převzala veškerá výhradní práva zastupovat studenty této 

fakulty, čímž přebrala kompetence fakultnímu výboru ČSM Nejvíce 

diskutovanou otázkou se však v jedenáctém čísle Studenta stal případ 

Jiřího Müllera. 

Jiří Müller v polovině desetiletí otevřeně vystupoval proti politice a 

nedostatkům ČSM. Patřil k předním radikálním studentům sdružujících se 

kolem časopisu Buchar. Názory radikálních studentů a Jiřího Müllera, jako 

nejvýraznější osobností ze studentského hnutí, se střetávaly s vedením ÚV 

ČSM a centralistickou politikou strany. Na I. celostátní vysokoškolské 

konferenci v prosinci 1965 vystoupil Jiří Müller jménem několika fakult a 

prosazoval myšlenku federalizace ČSM mimo jiné těmito slovy: „V 

současném pojetí úlohy a funkce ČSM je rozpor, který nedává možnost 

k výrazné tvářnosti mládežnické organizace. Je to rozpor mezi 

konstatováním: „ ČSM je politická organizace" a mezi možností se jako 

politická organizace prosazovat. Svaz mládeže musí být politickým 

reprezentantem mládeže. Političnost svazu nesmí spočívat jen v tom, že se 

hlásí k socialismu, a tím i k cílům politiky strany, musí vyjadřovat a 

prosazovat skutečné názory mladých lidí na to, jaké cesty strana zvolila při 

uskutečňování těchto cílů. Svaz musí být v případě nutnosti určitým 

oponentem politiky strany. Nemusím snad zdůrazňovat onen solidní 

akademický smysl slova oponent/303 Jiří Müller svým vystoupením posloužil 

funkcionářům svazu mládeže jako odstrašující příklad. Ve strachu 

ze vzrůstajících nálad ve studentstvu zakročili vůči studentovi Fakulty 

strojního inženýrství ČVÚT represivně. Byl vyloučen z ČSM, ze školy a 

poslán na vojnu. Jeho zájmy měl v ČSM hájit jeho spolužák a přítel Lubomír 

Holeček. Funkcionáři ÚV ČSM proti němu zakročili stejným způsobem. 

Postupem času se samozřejmě ukázalo, že konflikt, kterého byl Jiří Müller 

nositelem, má své výše popsané objektivní příčiny, umlčení jednoho či 

hrstky studentů na dalším vývoji nic nezvrátilo. Vývoj prvních dvou měsíců 

roku 1968 znovu otevřel Müllerovu kauzu. Začalo se jednat o jeho 

rehabilitaci První tak učinil MV ČSM v Praze, časopis Student učinil s Jiřím 

Müllerem, tehdy vojínem s odborností chemik-průzkumník, rozhovor. 

3°3) Kavan, J. iDavid a Goliáš, Studení 4, 1968, č. 11 „str. 1 
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Časopis také veřejně žádal o jeho úplnou rehabilitaci a znovupřijetí do 

studia. Müllerovy vize se začaly částečně naplňovat. 

Pod vlivem „nové levice"304 vznikla ARS na FF UK v Praze, jak bylo 

zmíněno výše. Podobné samosprávné orgány vznikaly i na jiných fakultách 

ve státě, ovšem pod jiným názvem. Bouřlivě se diskutovalo o vzniku, 

koncepci a podobě nové organizace. V květnu se jednání přesouvají do 

Brna a po té do Olomouce, kde se 25. - 28. května 1968 uskutečnil 

ustavující kongres Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy. 

Nová studentská organizace převzala majetek ČSM na vysokých školách. 

V tajných volbách byl předsedou organizace zvolen Petr Rybáček z Vysoké 

ekonomické školy v Praze. Časopis Student zveřejnil ve svém 25. čísle 

z 19. června 1968 stanovy nově vzniklé organizace. Dozvídáme se zde, že 

se SVS Čech a Moravy přihlásil k principům socialismu, demokracie a 

humanity, že svaz uznává rovnoprávnost národů „a bude svou činností i 

svým vlivem prosazovat z toho vyplývající spravedlivé, společenské, 

ekonomické i kulturní uspořádání vztahů mezi Čechy a Slováky." Vedoucí 

úloha komunistické strany zpochybněna nebyla.305 Nově vzniklá organizace 

ovšem ztrácela vliv na politické dění, protože se od svého ustanovení 

zmítala v různých sporech. Dokladem toho je i fakt, že se Student od 

problematiky SVS odvrací k podstatnějším tématům. SVS několikrát 

vystoupilo proti Studentu s kritikou, že zanedbává studentskou 

problematiku. Jak se později dozvíme, poslední taková kritika zazněla v noci 

z 20. na 21. srpna 1968. Časopis Student si od SVS udržel odstup a 

funkcionáři nové studentské organizace neměli na časopis žádný vliv. 

Studentskému hnutí se později časopis věnuje v souvislosti 

s celoevropskými studentskými demonstracemi a možným dopadem 

v Československu.306 

Časopis Student k „Pražskému jaru" 

18. dubna 1968 se konala přednáška Klubu angažovaných nestraníků. O 

několik dní později přetiskl přednášku, kterou přednesl Ivan Sviták, časopis 

304) Otáhal, M. -.Studenti a komunistická moc v Českých zemích 1968-1989,Dokořán, Praha 2003, 
str. 19 
30s) Stanovy SVS, Student 4, 1968, č.25, str. 5 
3°6) Kovanda, K. :Bude v Praze studentská revolta, Student 4, 1968 č.29, str. 1 
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Student.307 Přednáška se uskutečnila osm dní poté, co byl zveřejněn 

takzvaný „Akční program KSČ", jímž soudobé vedení strany včele 

s Alexandrem Dubčekem proklamovalo budoucí reformy, které se měly 

uskutečnit v průběhu následujících dvou let a přetvořit soudobé zřízení ve 

státě na „socialismus s lidskou tváří". Jednalo se o nejdůležitější 

programový dokument „Pražského jara" a jeho oficiální zveřejnění 

potvrzovalo kurz, jímž se ubírala politika strany po lednu 1968, tedy proces 

„demokratizace" komunistickou stranou. Podle Ivana Svitáka vydáním 

„Akčního programu" „skončilo tříměsíční intermezzo mezi totalitní diktaturou 

a socialistickou demokracií. "30S 

obrázek Č.9: AA, Studenti, 1968, č.18, str. 3 
(Kresba Jana Bernata) 

Během tříměsíčního intermezza se odehrálo mnoho významných 

událostí. Již koncem února přestala fakticky působit ÚPS a, jak již bylo 

několikrát zmíněno, 4. března 1968 rozhodlo předsednictvo ÚV KSČ o 

zastavení cenzury. Na základě toho vyzvalo ministerstvo kultury a informací 

kompetentní orgány k přípravě nového tiskového zákona.309 Začaly se 

aktivizovat nezávislé politické a sociální iniciativy. Během několika málo 

týdnů na přelomu března a dubna vznikla nezávislá hnutí, která vykonávala 

politický tlak na soudobé vedení státu. Na konci března byl založen Klub K-

231, nazvaný podle neblaze proslulého zákona 231/1948 Sb., na jehož 

základě byli odsuzováni političtí vězni. Klub K-231 se zasazoval o 

rehabilitace nespravedlivě odsouzených a vytvoření právních záruk, které 

3Ü7) SvitákJ. :Vaše nynější krize, Student4, 1968, Č.l8, str. Ia5 
30SC t a m t é ž 
3°9) PeTkt J. -Dělnické výbory na obranu svobody tisku (Edice pramenů), Ústav pro soudobé 

dějiny A V ČR, Praha 1993, str.8 
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by těmto negativům měly předcházet. Na počátku dubna byl ustaven KAN, 

Klub angažovaných nestraníků, který se snažil vystupovat jako politická 

protiváha vládnoucí KSČ a také se výrazně zabýval otázkou lidských práv 

Svoji činnost obnovil Sokol a Junák. V průběhu března vznikl při Svazu 

spisovatelů Klub nezávislých spisovatelů, který si do svého čela zvolil 

Václava Havla, Pavla Koptu a Alexandr Klimenta. Církve začaly rozšiřovat 

své aktivity a mezi 31. březnem a 5. dubnem se v Praze sešlo III 

všekřesťanské mírové shromáždění za účasti 500 představitelů katolické, 

protestantské a pravoslavné církve z 55 zemí světa. Od 23. března se 

pokoušeli bývalí funkcionáři České strany sociálně demokratické obnovit 

svoji stranu. Vzrůstal počet členů nekomunistických stran Národní fronty -

Československé strany lidové a Československé strany socialistické. O 

studentském hnutí a rozpadu ČSM jsme hovořili výše.310 

22. března 1968 abdikoval prezident Antonín Novotný a pár dní po té byl 

zvolen novým prezidentem muž se symbolickou minulostí i symbolickým 

jménem Ludvík Svoboda. O volbě nového prezidenta se v časopise 

Student dočteme následující věty : „Dá-li se demokracie měřit 

demokratičností voleb, pak i my dnes můžeme - alespoň do jisté míry -

hodnotit současný demokratizační proces, protože před nedávnem jsme byli 

svědky prvního polednového volebního aktu, volby prezidenta.... A 

skutečně příprava těchto voleb nebyla tajná. Každý občan mohl sledovat, 

kterého kandidáta ústřední výbor- opět autoritativně - navrhl, každý občan 

mohl v omezené době několika dnů vyjádřit svůj názor, než se parlament, 

jehož podstatná část je stále ještě vázána stranickou disciplínou, v tajném 

basování vyjádří - k jedinému kandidátu ... snad ani (volba 

Prezidenta)nemo/7/a proběhnout jinak , než jak jsme byli svědky. Už proto 

*>. že v pravém slova smyslu demokratické státní orgány, které by ji 

jistily, u nás stále ještě neexistují. Mají-li se však ustavit, musejí vzniknout 

* opravdu demokratických voleb.Tento příspěvek nás upozorňuje na 

že v čele takzvaného „demokratizačního procesu" stanula politická síla, 

* * * neměla mandát voličů. Představitelé státu, kteří svým vystoupením 

Volnili stavidla a formovali novou politiku, nevzešli z voleb, ale do svých 

:::> < * * » z J. W , « M ? , 3 3 , . ^ y ; ^ - 8 - 1 7 
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funkcí se dostali politickým převratem uvnitř vládnoucí strany. Ani sami 

reformisté neměli své pozice jisté. V parlamentu byli poslanci zvoleni ještě 

za starého vedení. Neustále se museli konfrontovat s konzervativním 

křídlem ve straně a od počátku politických změn vzdorovat tlaku zvenčí. 

Přesto se dá tvrdit, že noví představitelé státu měli podporu občanů. Valná 

část intelektuálů a i širší veřejnost nepochybovala o socialismu a 

komunistické straně. Vývoj v KSČ se výrazně přibližoval vývoji ve 

společnosti. 

V podobném duchu komentoval situaci Ivan Sviták, i když z jeho slov je 

patrná i jistá nedůvěra: „Stojíme před demokratickými, svobodnými a 

tajnými volbami nebo před starou hrou s novými lidmi? ... Za předpokladu, 

že progresivní křídlo strany bere vážně své sliby o občanských právech, pak 

se mu může podařit získat důvěru základních vrstev obyvatelstva a provést 

jedinečnou syntézu socialistických a humanistických myšlenek, za níž by 

pravděpodobně šla v té či oné podobě značná většina obou národů. 

Nedokáže-li toto progresivní křídlo realizovat sliby v programu se všemi 

důsledky - včetně existence dalších stran- pak nás možná čeká více 

blahobytu z cizího chleba, ale určitě méně svobody."312 Obavy Ivana 

Svitáka byly na místě. Komunistické vedení se nechtělo vzdát své pozice ve 

státě. Byl sice překonán dřívější totalitarismus a byla akceptována pluralita 

názorů. Razila se decentralizace při dělbě moci, ale vedoucí úloha strany 

však zůstávala zachována. Opozici bylo soudobé vedení ochotno 

akceptovat jen jako názorovou skupinu, která ovšem nezasahuje do aktivní 

politiky a v žádném případě nezpochybňuje základní pilíře socialistického 

zřízení. 
Takže když Ivan Sviták na stránkách Studenta vyzýval ke svobodným a 

tajným volbám, které považoval jako další nutný krok demokratizačního 

procesu, dotýkal se míst, do kterých předsednictvo ÚV KSČ nechtělo 

vstoupit. Reformním komunistům se povedlo opozici pacifikovat a udržet si 

hlavní vliv ve státě. Dokladem toho je i pacifikace sociální demokracie, která 

byla spojena i s nátlakem ze Sovětského svazu. K situaci ve státě se 

časopis Student vyjadřuje následovně: „Komunistická strana, konkrétně její 

3U) Sviták,I. :Vaše nynější krize, Student 4, 1968, C.18, str. laS 
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mocenské centrum a většina funkcionářů aktivu, nehodlá odstoupit od moci 

a vše nasvědčuje tomu, že se v současné době nehodlá o moc dělit (viz 

např. sestavení nové vlády). Přitom má špičkové státní orgány natolik 

zajištěny, aby mohla v případě bezprostředního ohrožení, tedy kdyby již 

neviděla jiné východisko, použít násilných prostředků k zvrácení situace.'313 

Jedinou skutečnou opozicí vůči straně se v průběhu „Pražského jara" stala 

svoboda slova, a to především od cenzury osvobozený tisk. Jednou z 

nejvýrazněji se projevujících se tiskovin byl časopis Student. 

obrázek č.10: AA, Student 4, 1968, č.16, str.3 
(Kresba Ivana Stiegera) 

Redakce vystoupila otevřeně na podporu sociálnědemokratické strany. 

Zdeněk Karl (alias Karlovský) adresoval otevřený dopis prezidentu republiky 

Ludvíku Svobodovi, předsedovi národního shromáždění Josefu 

Smrkovskému, předsedovi ÚV Národní fronty dr. Františku Krieglovi a 

prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ Alexandru Dubčekovi, ve kterém podporuje 

sociální demokraty. Na závěr dopisu píše: „Věřím, vážený pane presidente 

a vážení soudruzi, že to s demokratizací našeho veřejného a politického 

života myslíte upřímně. Věřím tedy i tomu, že obnovení činnosti sociálně 

demokratické strany vnáší zemi nenarazí na žádné překážky314" 

Fungování Sociálně demokratické strany ovšem na překážky narazilo, a 
• ctoiněm čísle kde Zdeněk Karl oslovuje nejen ve vlastní zemi. Ve stejnem cisie, 

- „ i i mrhnvor s bývalými" funkcionáři Sociální Prezidenta a soudruhy, vysel i rozhovor s „uy y 
Di irinifpm Nohou, Bohuslavem Čermákem demokracie Josefem Munzarem, Rudolfem mnou, 

313 

314 ) Mandler, E. :Se stranou proti straně, Student 4, I968, č. I 9, str.5 
} Karl, Z. :Otevřený dopis, Student 4, 1968, č.21, str. 

144 



a Karlem Horkým. 315 V rozhovoru se časopis opět obrací do minulosti a 

rozkrývá události z roku 1948, kdy byla Sociální demokracie násilně 

sloučena s Komunistickou stranou. Diskuse o sociální demokracii 

pokračovala i ve 22. čísle časopisu z 29. května 1968 a později hájí tuto 

stranu v 25. čísle z 19. června. Sociální demokracii se nepodařilo v průběhu 

Pražského jara uplatnit. 

Časopis Student často zasahuje do polemik o demokracii a úloze KSČ ve 

státě. Informuje o různých společenských a politických iniciativách jako 

například o klubu K-231.316 Vystupuje na ochranu dosažených svobod a 

varuje před restaurací dřívějších mocensko-byrokratických postupů. Zabývá 

se otázkami trestu smrti. Co v časopise Student prakticky nenalezneme, je 

problematika Slovenska. „Demokratizační" proces v Československu roku 

1968 se odehrával na třech úrovních. Na vrcholu stály personální změny 

uvnitř vládní garnitury, celou společností prostupovaly demokratické a 

humanitní myšlenky a v neposlední řadě se tento proces projevoval 

emancipačními snahami slovenského národa, které často ústily v polemiky 

s Čechy. 

Již dříve jsem hovořili o tom, že časopis Student příliš neoslovil cílovou 

skupinu na Slovensku. Ovšem v době, kdy se časopis vymanil ze 

studentsko-svazáckých mantinelů a obrátil se více k vnitropolitické 

problematice, měl bezesporu obsáhnout i slovenskou problematiku. Často 

bylo Čechům ze slovenské strany vyčítáno, že se málo zajímají o slovenské 

emancipační snahy a řešení národnostní otázky. Časopis Student je toho 

také dokladem. Tak jako většina osob demokratizačního hnutí v Čechách 

se redaktoři Studenta o slovenskou problematiku příliš nezajímali. Mezi 

vývojem na Slovensku a v Čechách byl podstatný rozdíl. Zatímco se většina 

Čechů radikalizovala, přikláněli se Slováci k národně komunistickému 

proudu vedeného Gustavem Husákem. Rozdíl zájmů obou národů přispíval 

k vzrůstající krizi ve státě. 

Dalšími krizovými vlivy byly restaurační snahy a tlak Sovétského svazu a 

ostatních zemí Varšavské smlouvy na představitele Československa. Již 

v prvních počátcích reformního procesu došlo ke konfliktu se SSSR a 

X HPI'1 V rv. rWp a nechce K- / . i 1, oiuuern T, 

3 1 S ) 

) Hejl, V. :Co chce a nechce 1 
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dalšími jeho satelity. Sovětské vedení se samozřejmě o dění 

v Československu podrobně zajímalo. První porada o situaci v jeho 

západním satelitu se konala již v lednu 1968.317 23. - 24. března se v 

Drážďanech konalo setkání vedoucích představitelů Bulharska, Maďarska, 

NDR, Polska a SSSR s československou delegací (Dubček, Lenárt, Černík, 

Kolder, Bil'ak), na níž zazněla ostrá kritika poměrů v Československu. 4. 

května si československá delegace v Moskvě (Dubček, Černík, Smrkovský 

a Bil'ak) vyslechla ostrou kritiku od Brežněva, Kosygina a Podgorného. Ti 

žádali po československé delegaci rázná opatření. Na konci měsíce 

proběhlo zasedání ÚV KSČ, které jednalo o současné situaci v zemi. Na 

tomto jednání zazněly i hlasy po restauraci poměrů. Zvítězila Dubčekova 

vize, která označila jako pozitivní držet se cílů obsažených v „Akčním 

programu ÚV KSČ". Plénum také rozhodlo svolat na září mimořádný sjezd 

KSČ. Tlak zvenčí sílil a v Československu se začaly aktivizovat síly na 

ochranu soudobého vývoje. 

i i " V 
NAŠS REPUBLIKA BUDE DflAT 
SAMOSTATNOU 2AHRANICN 
POUTItíU 
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obrázek č.11: AA, Student 4, 1968, č.34, str.2 
(Kresba Vladimíra Renčína) 

Ve snaze ochránit soudobou svobodu slova vznikaly Dělnické výbory na 

obranu tiskové svobody. První se ustavil již 23. 4. 1968 v Moravských 

chemických závodech v Ostravě. V červnu bylo takových výborů kolem 

3 '7) Pauer, J. .Praha 1968, Argo, Praha 2004, str.34 
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čtyřiceti. Později vznikl celonárodní koordinační výbor. Nejvíce se tyto 

Dělnické výbory obracely na tisk, a to především na Literární listy a na 

odborářský deník Práce. Na časopis Student se obrátily pouze jednou.318 

Existence Dělnických výborů na ochranu tisku (DVOT) je dokladem toho, že 

i po odstranění cenzury bylo třeba hájit svobodu slova, neboť každý systém 

má své meze, co se nakládání s informacemi týče. 

O podobě nového tiskového zákona se v národním shromáždění stále 

jednalo a veřejnost vlivem zostřené atmosféry cítila obavy o zachování 

svobody slova. 27. června 1968 Literární listy, Práce, Zemědělské noviny a 

Mladá fronta uveřejnily výzvu „Dva tisíce slov". Bylo to provolání pocházející 

z pera Ludvíka Vaculíka, které varovalo před obnovou konzervativních sil ve 

státě. Hned druhý den se sešlo předsednictvo ÚV KSČ bez Dubčeka, který 

natáčel televizní pořad a jednalo o výzvě „Dva tisíce slov". Do jednání 

vstoupil telefonicky Brežněv, který klasifikoval manifest jako nástup 

kontrarevolučních sil.319 Situace využil i Alois Indra a označil dokument jako 

kontrarevoluční platformu. Časopis Student k této situaci později napsal: 

„Konzervativní opozice v Komunistické straně Československa se dočkala. 

Má naději, že bude mít konečně svého vůdce - tajemníka ÚV KSČ A. Indru. 

Vůdce, který má pro tuto funkci všechny předpoklady: není příliš zatížen 

minulostí, má podporu ze zahraničí, je schopný politik (či spíše politikář) a 

hlavně - konzervativní.'320 Student nás informuje o tom, jak Alois Indra v 

souvislosti s textem „Dva tisíce slov" rozeslal dálnopisy na ÚV KSS, všem 

krajským a okresním výborům KSČ a MV KSČ v Praze a MV KSS 

v Bratislavě, kde uveřejnění manifestu považuje za akt, který „by svými 

důsledky mohl podněcovat kontrarevoluční situaci, a samotný text chápe 

jako pokus o rozložení strany, který má za cíl progresivním silám rozvíjení 

demokratizačního procesu ..,"321 Širší veřejnost stanoviska Aloise Indry 

odmítla a spontánní reakce, které se projevovaly v desetitisících dopisech 

do různých redakcí československých tiskovin. V této rozbouřené době 

došlo k další podstatné personální změně v redakci časopisu Student. 

3'8) Pecka, J. -.Dělnické výbory na obranu svobody tisku (Edicepramenů), Ústav pro soudobé 

dějiny AV ČR, Praha 1993, str. 23 n . . . . 
)Kular, V a kolektiv. -.Československo 1968, l.díl: Obrodnyproces, Parta, Praha 1993, s.125 

32°) Kroupa, J. : A.Indra a 2000 slov, Student 4, 1968, č.28, str. 3 
32') Kroupa, J. :A.Indra a 2000 slov, Student 4, 1968, č.28, str. 3 
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Časopis Student, Literárky a Svobodná Evropa 

Přestože Petr Feldstein prakticky přebral povinnosti šéfredaktora, nikdy 

se jím oficiálně nestal. V nakladatelství Mladá fronta se nejspíše domnívali 

že je na tuto funkci příliš mlád. A tak byl Petr Feldstein brán pouze jako 

zastupující šéfredaktor a v tiráži časopisu je od 15. května do 3. července 

1968 označován jako „vedení redakce" a Tomáš Pěkný jako jeho zástupce. 

Je zřejmé, že Petr Feldstein i Tomáš Pěkný se ve vedení redakce osvědčili 

a za svého působení odvedli mnoho záslužné práce. Časopis se jejich 

zásluhou dostal na špičku radikálních názorů. Samo vedení redakce sebou 

přináší různé obtíže a složité situace, které je třeba řešit, vedení Studenta 

navíc muselo čelit častým kritikám. Kritiky zaznívaly z různých míst. Velmi 

často byl časopis napadán Petrem Rybáčkem a jinými funkcionáři nových 

vysokoškolských orgánů. Ovšem nejhůře se odolávalo kritikám 

přicházejícím z okruhu lidí pohybujících se kolem Literárních listů, neboť 

redaktoři ze Studenta spatřovali v „Literárkách" v různých ohledech svůj 

vzor. 

Redaktoři ze Studenta se intenzivně stýkali s lidmi z „Literárek" již od roku 

1967. Vztah mladých novinářů ze Studenta s jejich staršími kolegy se 

postupně proměňoval. Petr Feldstein na pozdější vztahy vzpomíná 

následovně: Jakže my jsme se scházeli s lidmi z Literárních listů. Ti nás, to 

je zajímavý, později neměli moc rádi. Asi na nás i trochu žárlili. Při jednom 

takovém setkání nás v o l a l i jakoby k pořádku. Říkali, že to přeháníme, že to 

vlastně tomu Dubčekovi šíleným způsobem komplikujeme ...."322 Přestože i 

na stránkách Literárních listů zaznívala ostrá kritika KSČ, byla redakce 

časopisu Svazu spisovatelů loajální k Dubčekovu vedení a snažila se 

podporovat jeho politiku. Když byl v 19. čísle Literárních listů uveřejněn 

Vaculíkův manifest „2000 slov", který vyzýval k mobilizaci sil proti nebezpečí 

restaurace konzervativních sil. slibovali signatáři, zřejmě i z obav možné 

zahraniční intervence, „ s,é vládě .... že za ní budeme stát třeba se zbraní, 
, - m* mandát-"323 Pomineme-li to, že vláda žádný Pokud bude dělat to, k cemu ma mandai. run y 

w , . io yřpimé iakv vztah měli lidé z „Literárek" 
mandát od voličů neměla, z citátu je zrejme, ja*y 

3, ) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
3) Vaculík. L. :Dva tisíce slov, Literární listy 1, 1968, Č.18, 

322 

3) Vaculík, L. :Dva tisíce 
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k vedení strany a státu. Intelektuálové a novináři z okruhu Literárních listů 

sledovali politiku reformních komunistů a podporovali ji. Podobně smýšlela i 

valná část veřejnosti, na kterou měly Literární listy té doby nezanedbatelný 

vliv. Radikální hlasy, jakým byl například časopis Student, byly spíše 

osamoceny. 

Vedení redakce Studenta nebylo tolik loajální Dubčekovu vedení. Bývalý 

vydavatel ČSM se rozpadl a nová studentská organizace na časopis 

neměla téměř žádný vliv. V samotné redakci se názory na radikálnost 

časopisu různily. „Vlastně spousta lidí vtý redakci nebyla zcela 

přesvědčena, že máme vystupovat tak ostře,324" poznamenal k atmosféře 

v redakci Tomáš Pěkný. Ke vztahu Literárních listů ke Studentu je třeba 

ještě dodat, že mimo kritik Studenta se mnohdy snažily mladým redaktorům 

pomoci a nejednou se snažily i nasměrování časopisu ovlivňovat. 

Nejvýznamnější zásah do redakce časopisu Student podnikl na počátku 

července 1968, v době, kdy se atmosféra ve státě přiostřila. Tlak 

Sovětského svazu a jeho satelitů na Československo sílil. Na konci 

předešlého měsíce proběhlo na Šumavě vojenské cvičení států Varšavské 

smlouvy. Sovětské jednotky oddalovaly svůj odchod a zvyšovaly napětí 

v zemi. Jejich přítomnost více podtrhovala sílící tlak „bratrských stran" na 

vedení KSČ. Přibližně ve stejnou dobu, kdy obdrželo vedení KSČ pozvání 

na společné jednání do Varšavy, rozhodli se lidé z Literárních listů 

intervenovat ve Studentu a umírnit jeho radikálnost. 

„Takže," vzpomíná Petr Feldstein „, oni ti starší a zkušenější kolegové 

novináři a vůbec intelektuálové pohybující se kolem Literárních listů, jako 

právě Kundera, začali mít dojem, že je potřeba, abychom trochu zvolnili 

tempo, měli pocit, že já, který tu redakci vedu, tedy my jsme ji vedli dva, 

s Tomášem potřebuji k sobě někoho staršího, zkušenějšího, ostřílenějšího, 

rozumnějšího a opatrnějšíhoNěkdy kolem 3. července 1968 (datum se 

mi nepodařilo přesně zjistit) přišla do redakce Studenta návštěva 

2 Literárních listů, Milan Kundera, Klement Lukeš, Jiří Kolář a několik 

dalších lidí Přivedli sebou drobného, hubeného muže Alexeje Kusáka, který 

se mimochodem jmenoval Alexej po svém strýci Alexeji Cepičkovi. 

;24) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2UU0 
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S Alexejem Kusákem jsme se již setkali v souvislosti s konferencí o Franzi 

Kafkovi v Liblicích. Alexej Kusák byl vzdělaný kultivovaný člověk, svá studia 

zakončil prací o Egonu Erwinu Kischovi, o kterém později společně 

s Dušanem Hamšíkem napsal knihu. Onoho červencového dne seděl 

společně s lidmi z „Literárek" v redakci Studenta a někdo z nich podle 

vzpomínek Petra Feldsteina řekl: „Tak kluci, my jsme vám přivedli 

šéfredaktora." 

Od 28. čísla časopisu z 10. července 1968 můžeme v tiráži Studenta najít 

opět slůvko šéfredaktor, kteréžto bylo přiděleno před jméno Alexej Kusák. 

Tento muž se stal posledním oficiálním šéfredaktorem časopisu. Lidé 

z Literárních listů si od něho slibovali, že v tak vyhrocené atmosféře vnese 

do Studenta trochu klidu, zmírní jeho radikalismus a přivede jej k větší 

loajalitě soudobého vedení státu. Není sporu o tom, že v krátké době byli 

z jeho působení včele mladé redakce nemile překvapeni. Nechrne zaznít 

vystižný komentář Petra Feldsteina k příchodu Alexeje Kusáka : „Přes 

všechna očekávání nás právě on dostal do největšího (průseru), a tím byla 

návštěva Svobodné Evropy. "326 

Návštěva Svobodné Evropy byl čin, který do té doby neměl obdoby. O 

tom jaké důsledky měl, svědčí i pozdější kritiky v normalizačních tiskovinách 

a archivní materiály z výslechů StB327, kde byl tento odvážný podnik 

bývalým redaktorům Studenta často vyčítán. Alexej Kusák místo toho, aby 

zmírnil radikalismus Studenta, přivedl časopis až na samotný vrchol 

radikálního postoje. Nový šéfredaktor časopisu měl kontakty na Svobodnou 

Evropu a rozhodl se zorganizovat cestu do Mnichova. Redaktoři Studenta 

k jeho návrhu zaujali rozpačitý postoj. Podle vzpomínek Tomáše Pěkného i 

Petra Feldsteina se jim do této, jistě zajímavé akce, příliš nechtělo. Sami si 

dobře uvědomovali možné důsledky cesty v souvislosti se vzniklou 

mezinárodní politickou situací, ale nad mladými novináři zvítězila zvědavost, 

a tak k cestě svolili. 
Nejprve odcestoval do Mnichova Alexej Kusák. O několik dní později ho 

vozem následovali čtyři redaktoři Studenta. Vůz dal k dispozici a také jej řídil 

D AA, rozhovor s Petrem F e l d s t e . n e m srpen 200Ó pomahače, Život strany 18,1971 
7) AMV, a.č.769 819 MV nebo Dolejší,V. . Mêli u nas p 

č| 'sl.l6, str.41-42. 
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redaktor přes zahraničí Miloš Beneš a k výpravě se mimo Petra Fledsteina 

a Tomáše Pěkného připojil ještě fotograf Petr Hodan. První pozoruhodné 

setkání, které v Mnichově proběhlo, bylo setkání znovu s bývalým kulturním 

redaktorem Studenta Pavlem Kohnem. Ten odešel z redakce na podzim 

roku 1968, emigroval do Mnichova a stal se zaměstnancem Svobodné 

Evropy. „A on se smál a do toho trochu plakal. A bylo to opravdu nesmírně 

dojemný. Pak jsme byli i u něho doma a on se chlubil jak tam má krásný byt 

a říkal, jak hrozně bydlel v Praze,'328 připomíná nám dojemnou situaci Petr 

Feldstein. 

Redaktoři ze Studenta strávili v Mnichově necelé čtyři dny. Žurnalisté ze 

stanice Svobodná Evropa připravili pro první návštěvu zpoza železné opony 

sezení. Debata, která proběhla na několikrát, se dokumentovala na 

magnetofonový záznam a přepisy rozhovorů dostala delegace ze Studenta 

vždy každé ráno přepsané. „To jsme koukali, jak to funguje,329" vzpomíná 

Tomáš Pěkný. Po natáčení rozhovorů vyráželi společně do mnichovských 

hospod a dlouho do noci debatovali. Petr Feldstein a Tomáš Pěkný se také 

telefonicky spojili s Pavlem Tigridem, který jim na dálku z Paříže poskytl 

interview. Tomáš Pěkný nám k rozhovoru připomíná: „Takže pro nás byl 

Tigrid úžasná persona. Oni nám samozřejmě zprostředkovali to zavolání, 

ale vlastně si uvědomuji, že se tvářili dost kysele. My jsme nevěděli, že tam 

jsou velký pnutí s tím současným vedením. To naše nadšení nesdíleli. Ale 

tak to byla taková ta tradice. Takový připomenutí, tak on tam vlastně dlouho 

nebyl, ale u toho vzniku stál.'330 Na pozdějším zpracování materiálů se 

podílel pouze Tomáš Pěkný a Petr Feldstein. 

Debata, která proběhla počátkem července v bílé jednopatrové budově 

na Englischer v Mnichově s představiteli československé stanice rozhlasu 

Svobodná Evropa, měla být otištěna na pokračování jako seriál. Vlivem 

okolností, o nichž se ještě zmíníme, vyšla pouze první část věnující se 

historii Svobodné Evropy v 30. čísle Studenta z 24. července 1968.331 Za 

Svobodnou Evropu se rozhovoru zúčastnili: Julius Firt, bývalý ředitel 

československé stanice, dr. Jaroslav Pecháček, ředitel čs.stanice, dr. 

3
328) AA , rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 

3 J AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
, , ) AA, rozhovor S Tomášem Pčkným, srpen 2006 

) Pěkný, T. -.Hovory v anglické zahradě, Student 4, 1968, Č.30, str. h3 
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Samuel Bellu, spoluředitel čs. stanice, Jiří Kovtun, vedoucí redaktor, 

Jaroslav Dresler, kulturní redaktor, dr. Antonín Kratochvíl, redaktor a již 

výše zmiňovaní redaktoři Studenta včetně Alexeje Kusáka. Příspěvek vyšel 

pod názvem „Hovory v anglické zahradě". 

i 
f : 

5J 
obrázek č.12: AA, Studenti, 1968, č.30, str.1 

(Julius Firt na fotografii Petra Hodana) 

Na Petra Feldsteina a Tomáše Pěkného nejvíce zapůsobil Julius Firt, 

který stál u založení československého vysílání Svobodné Evropy. Petr 

Feldstein vzpomíná: „Byl jsem nesmírně rád, že jsem toho Firta na tak 

kratičkou dobu potkal. Já jsem o něm mnoho četl a byl to úplně 

nejpozoruhodnější člověk. Hlavně nesympatičtější. Starý pán, který nás 

všude prováděl. Byl příjemný a trošičku senilní, ale ze všech se k nám 

choval nejpřátelštěji.'332 Petr Feldstein také vzpomíná na atmosféru, která 

panovala ve stanici Svobodná Evropa:„Atmosféra tam byla zvláštní. Oni si 

navzájem nedůvěřovali. Možná že se jeden druhého i báli. Nebyla to nijak 

zvlášť přitažlivá atmosféra.,333 

Po té co se čtenáři Studenta mohli seznámit s problematikou emigrace a 

historií stanice Svobodná Evropa z jiného úhlu pohledu, zvedla se z různých 

míst vlna nevole a časopis se opět stal terčem ostré kritiky. „Nejhorší pro 

nás bylo, že nás napadly Literární listy, který se za nás často postavily, 

který my jsme brali.'334 23. července v 22. čísle Literárních listů se proti 

Studentu ostře ohradil Milan Jungmann: 

„Redakci časopisu Student 

" 2 ) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
333) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
334) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
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Praha 

Vážení kolegové, 

Víte dobře, že my v Literárkách neradi slyšíme upozorňování na 

nevhodnost některých článků. Máme s tím své zkušenosti, staré i novější. 

Odmítli jsme a odmítáme argument, že se „nevhodná pravda" nemá říkat. 

Ale to neznamená, že nežijeme na této zemi, že si reklamujeme pro sebe 

právo říkat kdykoli cokoli. Jsme spjati s tím, čemu říkáme obrodný proces, 

celým svým životem. Naše kritika nového vedení strany a státu vždycky 

chtěla a vždycky bude chtít odvrátit nebezpečí návratů, kolísání, úhybů, 

snažíme se podporovat progresivní kurz. Vy mladí některé taktické ohledy 

neuznáváte. Proto jste potěšili všechny, kteří mají starost o stav věcí 

v/ našem státě, když jste jménem redakce uveřejnili prohlášení, jímž jste 

jasně řekli, že 've chvíli, kdy ... jde snad i o zaručení suverenity našeho 

státu", stojíte za Dubčekovým vedením, za vládou. Uvědomili jste si zřejmě, 

že všechno malicherné, vedlejší musí jít stranou, jde-li o uhájení základních 

věcí. 

Pak ale nechápu, jak jste mohli v témž čísle uveřejnit „Hovory v anglické 

zahradě" s pracovníky mnichovské Svobodné Evropy. Snad vám dodala 

odvahu Obrana lidu, která se minulý týden rovněž vrhla na toto senzační 

téma. Vy jste však celý svůj program i do příštích čísel založili výlučně na 

tzv. emigrantské tematice. Ne že bych nevěděl o problémech zní 

vyplývajících. Ale že jste to věru dobře promysleli a načasovali! Že jste to 

věru vzali za správný konec! A tak musím i já použít nepříjemného 

argumentu o nevhodnosti určitého materiálu, byť to v tomhle listě zní skoro 

absurdně. Buď si skutečně neuvědomujete, jaké jsou před námi alternativy, 

nebo jste nezodpovědní. Nerad to píšu, ale zasadili jste těžkou ránu prestiži 

československého socialistického tisku. Mladí přátelé a kolegové, takhle 

přece ne! 

M.Jungmann'335 

335) Jungmann, M.:Otevřený dopis redakci Studenta, Literární listy 1, 1968, č.22, str.2 
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Časopis Student pod tlakem především Literárních listů seriál rozhovorů 

s lidmi z rádia Svobodná Evropa zastavil. Hned v následujícím čísle, které 

vyšlo po vydání prvních rozhovorů a veřejné kritiky Milana Jungmanna, 

vydala redakce prohlášení, v němž zdůvodňuje zastavení seriálu, přičemž 

ale vyzdvihuje nutnost otevřeně hovořit o tomto tématu: „ ... problém 

emigrace je palčivý především pro mladou inteligenci a je právě proto 

povolána, aby se jím zabývala. ... První část našich příspěvků vyšla 

bohužel i/ době, kdy zahraničně politická situace naší republiky je staví do 

jiného světla, než do jakého jsme je zamýšleli postavit my. Považujeme 

proto za svou občanskou povinnost nepokračovat v otiskování "Rozhovorů 

v Anglické zahradě" a odložit je do doby, kdy bude obsah zveřejněných 

článků vnímán klidněji a jejich možná dezinterpretace nevyvolá obavy o 

osud našeho státu. 

Také k ohlasům tisku, a zejména k otevřenému dopisu pražských 

vysokoškolských učitelů, se vrátíme ve vhodnější době. 

Redakce Studenta,24.7.1967'336 

Vlivem tiskové chyby se v prohlášení Studenta objevil letopočet 1967. 

Text samozřejmě pochází z 24. 7. 1968. Pisatelé prohlášení z mnohých 

indicií již mohli tušit, že doba, kdy obsah článků bude vnímán klidněji, jen 

tak nepřijde. Mezinárodní politická situace a pozice Československa byla 

viditelně ohrožena. Československo odolávalo tlakům ohrožujícím jeho 

suverenitu. Napjatá situace se projevila i na stránkách Studenta. Na druhou 

stranu reakce Milana Jungmanna, ač měla své opodstatnění ve vzniklé 

situaci, se svým způsobem pohybuje za hranicí svobody projevu. Také nám 

ukazuje, jakým směrem se ubíraly Literární listy a jak byla naladěna i 

většina veřejnosti. Radikální postoj, který zaujímal časopis Student, se příliš 

nenosil. 

„Hovory v Anglické zahradě" vyšly krátce po té, co ÚV KSČ schválilo a 

zveřejnilo odpověď na „dopis pěti", ve kterém byl vývoj v Československu 

hodnocen následovně: „Celý průběh událostí v posledních měsících 

v Československu ukazuje na to, že síly kontrarevoluce podporované 

imperialistickými středisky rozvinuly široký útok proti socialistickému zřízení 

" 6 ) Prohlášení k Hovorům v Anglické zahradě, Student 4, 1968, č.31, str.l 
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a nenarazily na odpor strany a lidové moci.'337 Tvůrci dopisu psali, že 

kontrarevoluční platforma našla své stoupence i uvnitř KSČ a nabízelo 

Československu internacionální „pomoc" při obraně socialismu. 

Vedení KSČ kritiky odmítalo. Bránilo se tezi o nutnosti mezinárodní 

pomoci. „Dopis pěti" i odpověď ÚV KSČ po zveřejnění vyvolaly vlnu podpory 

soudobého vedení strany a státu. K této podpoře se přihlásil i časopis 

Student: „Za této situace redakce Studenta vyjadřuje svou naprostou 

podporu progresivním silám ve vedení KSČ v čele s Alexandrem 

Dubečkem. V polednovém období jsme v řadě dílčích otázek zaujímali 

stanoviska poněkud odlišná od názoru Dubčekova vedení. Šlo nám 

především o urychlení demokratizačního procesu a v tom smyslu vznikaly i 

všechny kritické výhrady. Současně nám však bylo a je jasné, že to byl 

právě kurs probojovaný progresivními silami včele strany, který nám 

umožnil vyjadřovat k problémům vlastní názory. Proto ve chvíli, kdy se 

jedná o uhájení všeho, co bylo od ledna probojováno, a kdy jde snad o 

zaručení suverenity našeho státu, pociťujeme potřebu vydat toto prohlášení 

loajality. Věříme, že nemluvíme jen za sebe, ale i za své čtenáře."338 

V době, kdy zesílila štvavá kampaň sovětských, bulharských, 

východoněmeckých a polských médií proti Československu, v době, kdy po 

jednáních Čierné nad Tisou, v Bratislavě, Karlových Varech a Komárně 

stoupl nátlak představitelů zemí „pětky" na vedení KSČ, časopis slevil ze 

svého radikálního postoje a připojil se k bezmála osmdesáti procentům 

československých občanů k podpoře Dubčekova vedení. 

Poslední kritika a okupace 

Dějiny i lidské životy jsou plné paradoxů. Paradoxním situacím se během 

svého působení nevyhnula ani redakce časopisu Student. Stvrzuje to i 

událost, která se o d e h r á l a v noci z 20. na 21. srpna 1968. Vedení redakce 

bylo pozváno do vily ležící blízko dnešní Evropské ulice směřující z Dejvic 

J37) Redakce Studenta předsednictvu ÚV KSČ, Student 4, 1968, Č.30, str.l 
338) tamtéž 
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na mezinárodní letiště v Ruzyni. Za časů, kdy vycházel Student, se tato 

ulice jmenovala Leninova. Redaktoři sem byli pozváni, aby si vyslechli 

poslední vážnou kritiku ke své práci od funkcionářů Svazu vysokoškolského 

studentstva Čech a Moravy, který vilu převzal od vysokoškolské rady ČSM. 

Kritika se nesla v podobném duchu jako předchozí. Časopisu bylo vytýkáno, 

že se málo věnuje problematice studentského hnutí a SVS Čech a Moravy. 

Student byl osočován i z přílišné radikálnosti, z klerikálství, zahleděnosti do 

minulosti a jiných nedostatků. Hlavní důvod kritiky samozřejmě byl, že 

časopis neslouží zájmům nové studentské organizace, ale razí si vlastní 

nezávislou cestu. „No a pak se to trošičku zvrhlo, no nebylo to až zas 

takový, ale zkrátka se tam pilo. Do toho přišla informace, že v Ruzyni 

přistávají ruská letadla, "^vzpomíná Petr Feldstein. 

Ve stejnou dobu, kdy redaktoři Studenta popíjeli s funkcionáři SVS Čech 

a Moravy, se rozběhla dobře připravovaná vojenská operace „Dunaj". 

Československé hranice překročila vojska koalice pěti států. V krátké době 

si za hranice země prorazilo cestu 27 divizí čtyř států Varšavské smlouvy 

(SSSR, Polska, Maďarska a Bulharska) čítajících zhruba 300 000 mužů, 

jejichž počet krátkodobě stoupl až 800 000 vojáků. Na okupaci 

Československa se podílela i Německá demokratická republika, která na 

svém území zřídila propagandistickou radiovou stanici „Vltava" nedaleko 

Drážďan.340 Demokratizační proces v Československu byl u konce. Zarazila 

jej vojenská intervence. 

Když se lidé rokující v bývalé vile vysokoškolské rady ČSM vzpamatovali 

z prvního šoku, vyšli ven. „Bylo asi tři hodiny ráno. A my jsme šli společně 

s těma funkcionářema tou Leninovou třídou. Podle nás už projížděli tanky. 

Takže to byla taková zajímavá situace, kdy jsme si všichni uvědomili ten 

paradox, že oni nás tady za něco kritizují a najednou jsme postaveni před 

tuhletu skutečnost,"341 připomíná nám Petr Feldstein absurditu a tragičnost 

vzniklé situace. Vzniklou situaci vystihuje v jedné ze svých písní i Karel Kryl, 

když zpívá: "Mnohé, co hrozilo, pozbylo punce, za okny mrazilo srpnové 

slunce." V podobném duchu se k nenadálé změně hodnot vyjádřil i jeden 

339) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
34°) Pauer, J. -.Praha 1968, Argo, Praha 2004, str. 188-218 
341) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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anonymní student: „...V této chvíli všechno jaksi ztrácí svůj původní smysl. 

Ve tři hodiny ráno 21. srpna 1968 jsem se probudil do světa úplně jiného, 

než byl ten, ve kterém jenom o několik hodin dříve jsem šel spát.1,342 

Přibližně ve stejnou dobu, kdy se lidé ve vile v Leninově ulici dozvěděli o 

příchodu intervenčních vojsk, předsednictvo ÚV KSČ přehlasovalo 

prosovětskou frakci a veřejně oznámilo, že invaze proběhla bez vědomí 

legitimních představitelů státu, což také přispělo k nezdaru pokusu zřídit 

kolaborantskou „dělnicko-rolnickou" vládu. Zatímco se dávali do pohybu 

muži instruovaní příkazy náměstka ministra vnitra a šéfa StB V. Šalgoviče, 

aby počali se zatýkáním význačných reformních politiků, spěchali tři nebo 

čtyři redaktoři Studenta do své redakce. S jistotou mohu tvrdit, že do 

redakce přišli Tomáš Pěkný, Petr Feldstein a Alexandr Kramer. Oba 

pamětníci, s nimiž jsem natočil rozhovory, si přesně nevzpomínají. V úvahu 

ještě přicházejí Jan Molík, Emanuel Pluhař a Jiří Kroupa. Zajímavé je, že do 

redakce nepřišel šéfredaktor časopisu Alexej Kusák. Nechrne nyní 

zavzpomínat Petra Feldsteina na bouřlivé okamžiky rána 21. srpna roku 

1968: „Šli jsme okamžitě do redakce.... Řada lidí se tam bála přijít... Byli 

jsme přesvědčeni, že tam určitě půjdou. A tak jsme se rozhodli, že první, co 

musíme udělat, je stopit seznamy všech spolupracovníků redakce, abychom 

je chránili. My jsme pochopitelně nevěděli, jak to bude probíhat, jestli třeba 

nebudou stavět ke zdi. To se všechno mohlo stát. Tak těch pár 

nedůležitějších věcí jsme dali do jedny tašky a náš kolega Jan Molík si ji 

vzal a schoval. Také si vzpomínám, no a nevím jestli to byla náhoda nebo 

ne, ale my jsme si tenkrát mysleli, že to náhoda není, na hlavně dvou tanků, 

mířily přesně na ten náš balkónek. ,343 Po té co se zbylí redaktoři rozkoukali 

a udělali to nejdůležitější, rozhodli se vydávat okupačního Studenta. 

Podle vzpomínek Petra Feldsteina a Tomáše Pěkného se na vydávání 

poloilegálního okupačního Studenta podíleli : Petr Feldstein, Tomáš Pěkný, 

Alexandr Kramer, Emanuel Pluhař a Jiří Kroupa. Petr Feldstein dále 

vzpomíná že Hana Vondřichová se na okupačních číslech podílet nemohla, 

neboť byla v pokročilém stavu těhotenství. Po šéfredaktorovi Alexeji 

Kusákovi jako by se slehla zem a mnoho dalších se také raději odebralo do 

3<2) AA, :Všem studentům svéta, Student, 1. zvláštní vydání z 22 , rpna 1968 
343) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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ústraní. Okupačních čísel vyšlo 5. Fyzicky se mi do rukou dostalo pouze 

číslo 1,2,3 a 5. První číslo vyšlo 22. srpna 1968. Okupační čísla měly 

podobu velkého jednolistového letáku. Samozřejmě že příspěvky byly 

anonymní. 

Redakční porady pěti mladých novinářů se konaly na různých místech 

Prahy. Tomáš Pěkný si vzpomíná na schůzky v parku na Karlově náměstí a 

na rohu v jedné ulici nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad. Petru Feldsteinovi 

nejvíce v paměti uvízl kostel svaté Ludmily a jistý kostel nedaleko tiskárny 

na Žižkově, které se podle nové technologie říkalo „Romajor". Tiskárna 

Romajor patřila Mladé frontě, a tak se tu tiskly okupační čísla časopisu 

Student. Distribuci letákových časopisů prováděli sami redaktoři. Když byl 

časopis připraven v tiskárně, přijelo auto a „pak my tři nebo čtyři, někdy jel i 

někdo z tiskárny, jsme vyjeli na ulici. Čekali jsme, až budeme hodně daleko 

od tiskárny, aby se to nepoznalo a rozdávali jsme toho Studneta. Někdy 

jsme jej jenom rozhazovali. To auto, to byl vlastně malý nákladák a my jsme 

seděli na korbě," přibližuje nám dny po dvacátém prvním srpnu Petr 

Feldstein a ještě dodává, „vedoucí tiskárny se jmenoval Suchan. Byl to 

hrozně hodný a milý člověk a hodně šilhal. No a Tomáš z toho všeho 

rozrušení, protože on tehdy byl úřadujícím prvním tajemníkem ÚV Zdeněk 

Šilhán, říkal tomu tiskaři místo pane Suchan pane Šilhán. A toho to muselo 

samozřejmě strašně štvát.'344 Tak torzo redakce udrželo Studenta při životě 

ještě několik dní po okupaci. 

Zajímavostí je, že poslední oficiální číslo Studenta vyšlo přesně 21. srpna 

1968. Do distribuce se ještě dostalo, ve vznícené atmosféře okupace 

zůstalo povětšinou ležet bez povšimnutí čtenářů. Za to hned druhý den hltali 

lidé v ulicích první číslo okupačního Studenta. Ve zvláštním vydání týdeníku 

mladé inteligence byly pouze dva příspěvky psané ve spěchu, za to však 

úderně. První nesl titulek: „Všem občanům, generální prokuratuře". Článek 

žádal generálního prokurátora, aby ve dnech „nejtěžších a nejtragičtějších 

českého a slovenského národa" podle platných zákonů zahájil trestní 

stíhání těch, kteří zradili Československo, kteří „zradili Komunistickou stranu 

Československa a ideály osvíceného humanistického socialismu, kteří 

344) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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spolupracovali a spolupracují s nepřítelem, ... kteří se podíleli na 

nepřátelské přípravě agrese našich bývalých přátel."345 K občanům se 

časopis Student obracel v tomto duchu: „Oznamujte příslušným soudům 

všechny případy kolaborace. Nevyřizujte si osobní účty, ale kolaboranty 

pronásledujte. V této chvíli rozhodují činy. Kdo zradí, nemůže očekávat 

milost. Pryč s okupanty, smrt kolaborantům."346 Časopis Student tímto 

vystoupením reflektuje soudobý postoj civilního odporu, který jednoznačně 

odmítal invazi, cíle interventů na zvrácení vývoje v zemi a nekompromisně 

se stavěl k jakýmkoli projevům kolaborace. Lidé, kteří kolaborovali 

s okupanty byli zahrnuty všeobecným opovržením. Jako největší zrádci 

Československa byli vnímáni především politikové Vasil Bil'ak: Alois Indra, 

Drahomír Kolder, Oldřich Švestka a další. 

studenti 
TÝĎÍNlK I . I U 5 E Iř í í íUGENCE 

obrázek č.13: AA, Student zvláštní vydání, 1968, č.1, str. 1 
(hlavička prvního okupačního Studenta) 

Další příspěvek otištěný v prvním čísle okupačního Studenta napsal 

anonymní student a je adresován všem studentům světa. Z příspěvku je cítit 

atmosféra nejistoty, zmaru, ale zároveň touha postavit se tragické realitě. 

Dozvídáme se zde o tom, že občané druhý den ještě nebyli zcela 

informováni o tom, co se stalo s představiteli státu: „Po 1 měsíců byla má 

země vedena lidmi, jejichž cílem bylo dokázat, pravděpodobně poprvé 

v historii lidstva, že demokracie a socialismus mohou existovat vedle sebe. 

Místo, kam tito lidé byli odvezeni, je v současné době neznámé. Nevím, 

jestli je někdy uvidím či uslyším.347" Představitelé KSČ a státu byli odvlečeni 

na území Sovětského svazu. Druhý den po té, co vyšlo okupační číslo 

Studenta, začala v Moskvě na žádost prezidenta republiky Ludvíka Svobody 

složitá jednání mezi československou a sovětskou reprezentací. Na 

jednáních se podíleli i internovaní politici v Sovětském svazu Alexandr 

Dubček, Josef Smrkovský, Oldřich Černík, František Kriegl, Bohumil Šimon 

345< 

;46) AA 
3 4 7 )aa 

v ti řp Student 1 zvláštní vydání z 22.srpna 1968 
A A, : Všem občanům, generální prokura ure, > • 22.sipna 1968 
* \ :Všem občanům, generální P - ^ ^ ^ š m T v y d Ž n í z ^ srpna'̂  1968 

„ : Všem studentům světa, Student, 1 .zvláštní vyaa 

159 



a Josef Špaček. Ti také dostali v pozdních hodinách dne 22. srpna 1968 

mandát od mimořádného IV. sjezdu KSČ, který se sešel v továrně pražské 

ČKD ve Vysočanech. 

Anonymní student dále píše: „Je toho moc, co nevím. Například jak 

dlouho bude sovětským vojákům trvat, než se jim podaří umlčet svobodné 

radiostanice pravdivě informující tento národ."348 Udržení chodu 

svobodných veřejných komunikačních prostředků se stalo základem 

civilního odporu. Okupanti si samozřejmě uvědomovali důležitost kontroly 

nad veřejnými sdělovacími prostředky. Během prvních dvou dní intervence 

obsadili redakce klíčových tiskovin a všechna centrální rozhlasová a 

televizní studia, ale svobodné sdělovací prostředky se jim nepodařilo 

umlčet. Československá televize zahájila improvizované vysílaní. Během 

sedmi dnů okupace vysílalo nepřetržitě 19 radiových stanic.349 Noviny a 

časopisy vycházely ve formě zvláštních vydání nebo v letákové podobě jako 

náš Student. Některé noviny vycházely i několikrát denně. Mimo to se na 

ulicích objevovala spousta letáků, hesel a nápisů. V období „Pražského 

jara" si časopis Student získal velkou autoritu u čtenářů, a tak jeho letáková 

podoba v tragických dnech okupace měla pro čtenáře velký význam. Z jeho 

článků se veřejně četlo například z ampliónů na nádražích v Praze.350 

Tak jako mnoho jiných tiskovin, volal časopis Student po neutralitě 

Československa. Vyzýval občany k pasivnímu odporu a varoval před 

zbytečným krveprolitím jako například v druhém okupačním čísle 

v příspěvku „Stalin žije!" : „Stalinova totalitní diktatura, reprezentovaná dnes 

Brežněvem, Ksyginem a Podgorným usiluje o likvidaci našich národů. Čeká 

na příležitost, aby mohla rozjet svou smrtonosnou mašinérii, která za Stalina 

zlikvidovala 25 miliónů sovětských občanů. CHYTŘE NENÁVIĎTE ! 

N EN ECHTE SE ZABÍT, ZATÍM JE JEŠTĚ NADĚJE.- NEN ECHTE SE 

ZLOMIT PŘEJDĚTE DO PSYCHOLOGICKÉHO PROTIÚTOKU! 

OBKLOPUJTE OKUPANTY ZDÍ POHRDÁNÍ. ŘVĚTE POTICHU! ,l35í V 

okupačních číslech se stále opakují hesla brojící proti kolaboraci. Student 

informuje o postojích ze zahraničí. Dozvídáme se zde, že agresi zemí pětky 

3 4 8 )AA, : V š e m studentům světa, Student, 1.zvláštní vydání z 22.srpna 1968 
349) Pauer, J. -.Praha 1968, Argo, Praha 2004, str.231 
35°) AA, rozhovor s Tomášem Pěkným, srpen 2006 
351) AA, :Stalí žije!, Student, 2. zvláštní vydání 1968 
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proti Československu schválili Ulan Bátár, Káhira a Hanoj. „ Snad nejvíce 

bolí zpráva z Vietnamu,'352 píše Student. Časopis se svými texty obrací do 

zahraničí, hledaje podpory a pomoci. 

Invazní propaganda a později normalizační propaganda tvrdila, že 

úspěšné fungování komunikačních prostředků, podporující pasivní 

rezistenci českého a slovenského národa, zajišťovaly „imperialistické tajné 

vysílače".353 Nebyla to samozřejmě pravda, o tom, kdo se podílel na 

zajištění informovanosti veřejnosti, vypovídá II. zvláštní vydání Studenta: 

„Vám poděkování a lásku vám, hlasatelům, technikům, redaktorům a všem 

ostatním pracovníkům svobodného rozhlasu. Díky Vám patří především za 

to, že jste svou občanskou statečností, neúnavností a obětavostí překazili 

plány interventů na vyprovokování tzv. kontrarevoluce. Jedině díky Vám se 

podařilo až dosud ochránit tuto zemi od chaosu, který by zmařil veškeré 

naděje. Celý národ si Vás váží, obdivuje Vás a bude Vás bránit. • 

SLEDUJTE VYSÍLÁNÍ SVOBODNÉHO ROZHLASU. SLEDUJTE 

SVOBODNÝ TISK. NEPROPADEJTE PANICE!'354 Na fungování ve 

svobodně se vyjadřujících prostředcích se podíleli prostí technici, řidiči, 

novináři a další lidé, kteří se svojí statečností zasadili o informovanost 

veřejnosti. Mezi tyto odvážné lidi samozřejmě patřili i zaměstnanci tiskárny 

„Romajor" a zbylí redaktoři časopisu Student: Petr Feldstein, Tomáš Pěkný, 

Alexandr Kramer, Emanuel Pluhař a Jiří Kroupa. 

Poslední, páté číslo okupačního Studenta vyšlo po té, co 25 

československých politiků podepsalo tzv. „moskevský protokol". Časopis 

Student ostře vystupuje proti tomuto dokumentu: „Zástupci Československé 

socialistické republiky na jednáních v Moskvě plně kapitulovali před 

brutální silou okupantů. Jejich čin, nezávisle na nátlaku, jemuž byli 

vystaveni, rovná se ZRADĚ této republiky, zradě lidu.'355 Časopis Student 

se obrací k vládě ČSSR, k poslancům národního shromáždění a 

k Ústřednímu výboru KSČ, aby moskevský protokol odmítli ratifikovat a 

odmítli výsledky moskevských jednání. 

352) AA, -.Student, 3.zvláštní vydání 1968 
353) Pauer, J. -.Praha 1968, Argo, Praha 2004, str. 231 
354) AA 'Vám poděkování a lásku Vám, Student, 2. zvláštní vydaní 1968 
355) AA ' -Buď budeme žít svobodně nebo žít nebudeme, Student, 5. zvláštní vydání 1968 
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V nové politické situaci se torzo redakce rozhodlo, že dále ve své práci 

pokračovat nebude. I přestože by s největší pravděpodobností mohli 

časopis vydávat, rozhodli se týdeník mladé inteligence zastavit. Když se 

delegace představitelů Československého státu a strany vrátila z Moskvy, 

objevil se i šéfredaktor časopisu Student Alexej Kusák. Sezval torzo bývalé 

redakce, které se podílelo na okupačních číslech do průchodu ze Spálené 

ulice do Opatovické ulice. Tomáš Pěkný vzpomíná na setkání následovně: 

,A on přišel. A my jsme se ho ptali:, Vy jste šéfredaktor, tak kde jste byl? ' A 

on říkal: ,No, já jsem připravoval ústupový cesty. ' No a já jsem mu říkal: „No 

ústupový cesty, ale tady je potřeba dělat noviny.' A on: ,Já jsem viděl 

i/ televizi výtisk Studenta, tak jsem říkal dobrý kluci, ale připravoval jsem ty 

ústupový cesty. ' , Tak dobře, já jsme říkal, jaký ústupový cesty?' A on na to: 

, V Českých Budějovicích je malá fabrika na lodě. Loděnice. Tam přijdete, a 

když ve vrátnici řeknete žlutá jola, tak vás do týdne převedou přes hranice, 

když řeknete červená jola, tak vás převezou hned. ' Jsme na něj chvilku 

koukali a pak jsme říkali: , Jděte pryč'. " A tak Alexej Kusák odešel. 

Rozhodnutí o zastavení časopisu Student předala jeho redakce, ovšem 

už bez šéfredaktora Alexeje Kusáka, dne 31. srpna 1968 v nakladatelství 

Mladá fronta.356 K ukončení práce bývalé redaktory nevedla jen deziluze ze 

vzniklé situace, ale především obava z možného zneužití časopisu a 

možného pozměnění tváře časopisu, kterou mu vtiskli během „Pražského 

jara". Po ukončení činnosti časopisu se rozšířila fáma, že celá redakce 

odešla do zahraničí. Ve změněné politické situaci se o Studentu hovořilo 

jako o časopise, který byl ovládán antisocialistickými silami. Proti těmto 

spekulacím a názorům se bývalý redaktoři veřejně ohradili v prohlášení 

z 10. října 1968. K různým výhradám se bývalá redakce vyjadřuje 

následovně: „Chtěli jsme poctivě dělat časopis nezávislý a netaktizující - a 

vtom smyslu mladý. Chtěli jsme dát místo střetu názorů, což není žádný 

zločin v civilizované socialistické zemi. To, co chce kdokoli naší práci 

podsouvat, je už jeho věcí a především záležitostí jeho svědomí/357 

Redakce se v tomto prohlášení rozloučila s čtenáři a děkovala jim za přízeň 

a ohlasy. Poděkování se dočkali i stáli přispěvatelé. Pod prohlášením byly 

AA, Prohlášení bývalé redakce časopisu Student ze dne 10. října 1968 
H AA! Prohlášení bývalé redakce časopisu Student ze dne 10. rijna 1968 
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jména bývalých redaktorů Studenta Miloše Beneše, Petra Feldsteina, 

Ladislava Kadavého, Miroslava Klomínka, Jiřího Kroupy, Emanuela 

Pluhaře, Tomáše Pěkného a Hany Vondřichové. 

V listopadové rezoluci ÚV KSČ byla ostře kritizována předsrpnová činnost 

časopisu Student. Mimo jiné se v rezoluci psalo: „Přímím útokům proti 

socialismu propůjčoval své stránky záměrně a soustavně časopis Student, 

který však svým změřením nevyjadřoval postoje převážné části 

studentstva...'358 Časopis Student se proti těmto útokům veřejně ohradil 

20. října 1968. Svůj protest zaslal do Ústředí novinářů, celozávodnímu 

výboru KSČ v Mladé frontě, předsednictvu Svazu vysokoškolského 

studentstva, Vysokoškolskému obvodnímu výboru KSČ Praha, sekretariátu 

ÚV KSČ, Svazu československých spisovatelů, ministerstvu školství a 

předsednictvu Československé akademie věd. Bývalí redaktoři Studenta 

protestovali proti použitým formulacím a útokům na časopis a svoji práci. 

Pod protest se podepsali tito bývalí redaktoři Studenta: Petr Feldstein, 

Ladislav Kadavý, Miroslav Klomínek, Alexandr Kramer, Jiří Kroupa, Tomáš 

Pěkný, Emanuel Pluhař a Hana Vondřichová. Byl to poslední společný akt 

bývalé redakce časopisu Student. 
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358) A A, Protest bývalých redaktorů Studenta ze dne 20. října 1968 
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ZÁVĚREČNÁ KAPITOLA 

Vojenské potlačení „Pražského jara" ukončilo i existenci časopisu 

Student. Samotný příběh mladé redakce však zcela nekončí. Jeho nositeli 

jsou bývalí redaktoři celostátního studentského týdeníku. Další osudy 

mladých novinářů podtrhují atmosféru doby „normalizace", ale i pozdější 

období našich dějin po „Sametové revoluci" až do dnešních dnů. 

Komparativní sledování životních příběhů vybraných osob z bývalé redakce 

Studenta nebo lidí, kteří zasáhli do onoho časopisu, by mohlo být 

předmětem dalšího rozšíření této práce. Odtajněných archivních materiálů 

k období 70. a 80. let stále přibývá. 

Lidé, kteří během „Pražského jara" z různých důvodů ustupovali 

povětšinou do pozadí a nebo „ztráceli dech" s novým proudem ve 

společnosti , se v průběhu roku 1969 vraceli na výhodná místa a do 

veřejného života. Symbolizující je návrat Jana Zelenky na nejvyšší post 

v Československé televizi. Do Československé televize se také dostal 

Dušan Macháček, bývalý funkcionář ÚV ČSM, který se velmi zasadil o 

založení Studenta. V období „Pražského jara" se zdržoval často mimo 

republiku a do Československa se vrátil až po té, co se situace zklidnila.359 

Stal se šéfredaktorem Mladého světa a později šéfredaktorem Televizních 

novin Československé televize, kde setrval až do roku 1989. V dnešní době 

podniká společně se svým synem a mimo jiné je funkcionářem veslařského 

klubu. Bývalý šéfredaktor časopisu Student Ivan Krofta se uchytil v časopise 

Tvorba. Bývalý zástupce šéfredaktora Studenta a jeden ze zakládajících 

členů redakce Karel Šmíd se v období „normalizace" stal zástupcem 

šéfredaktora Světa v obrazech. Externí spolupracovník redakce časopisu 

Student a velice častý přispěvatel Petr Krul se později stal členem redakce 

Televizních novin Československé televize, kam ho přivedl právě Dušan 

Macháček. A takto bychom mohli pokračovat dále. 

Opačné byly osudy Petra Feldsteina, Tomáše Pěkného, Alexandra 

Kramera a dalších. Někteří odešli do emigrace a ti, co zůstali, byli veskrze 

pronásledováni komunistickým režimem. Zde si ve zkratce přiblížíme osudy 

359) AA, rozhovor s Dušanem Macháčkem, září 2006 
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dvou nejvýznamnějších redaktorů Studenta, Petra Feldsteina a Tomáše 

Pěkného. 

Petr Feldstein se po zrušení časopisu Student stal členem redakce 

časopisu MY 69. V průběhu roku 1969 však musel z časopisu odejít a 

v důsledku jeho působení v časopise Student, návštěvy Svobodné Evropy a 

nesmlouvavého postoje k novému vývoji v zemi, mu nové místo nikdo 

neposkytl. Alespoň ne takové, které by odpovídalo jeho kvalifikaci a 

zkušenostem. V době, kdy byl zcela bez zaměstnání, se mu narodil syn 

Jakub. Na krátkou dobu se mu podařilo sehnat brigádu při sčítání lidu. 

Paradoxní je, že se na této brigádě sešlo mnoho význačných osob 

z různých oblastí společenského života předsrpnového období. Těžké 

chvíle, které Petr Feldstein na počátku „normalizace" zažíval, byly ještě 

podtrženy smrtí otce, na kterého byl jak sám vzpomíná, velice fixován.360 Na 

krátkou dobu se uchytil v divadle S. K. Neumanna a chodil po různých 

školách a institucích a nabízel vstupenky. Životní pouť Petra Feldsteina se 

několikrát protknula s poutí Tomáše Pěkného. Bývalí redaktoři Studenta se 

samozřejmě v osobním životě často setkávali, co do pracovního života se 

potkali dvakrát. Poprvé na brigádě při sčítání lidu a podruhé na pár let jako 

studnaři. V různých místech země české měřili sílu pramenů a strávili 

nejednu chvíli ve společné maringotce. Petr Feldstein po pár letech 

studnařskou maringotku opustil a podařilo se mu sehnat velice dobré 

zaměstnání jako referent státního závodiště v Praze. Po roce 1989 přišel do 

Československé televize, kde se dodnes věnuje sportu. Petr Feldstein se 

nikdy nepřestal věnovat psaní, ale jeho příspěvky, knihy a překladatelské 

práce mohly vycházet až v devadesátých letech. Jeho knihy se věnují 

sportovní problematice a také napsal román o své první ženě, se kterou se 

rozešel hned na počátku sedmdesátých let. 

Tomáš Pěkný se po zastavení časopisu Student uchytil v nakladatelství 

Mladá fronta. Z nakladatelství musel samozřejmě odejít a po různých 

peripetiích se dostal ke studnařině. Tam setrval až do roku 1989. Nechrne 

jej na tomto místě zavzpomínat na práci studnaře: Jo byla krásná doba. 

Byly to hezký roky. Často se mi po tom stýská. Bylo to strašně zajímavý. 

36°) AA, rozhovor s Petrem Feldsteinem, srpen 2006 
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Protože, no znáte to, tam byl člověk sám. Většinou to bylo v přírodě, někdy i 

v nějaké fabrice a tak. Mohl jste být někde venku a pak jste si mohl s tou 

maringotkou někam zajet, přitáhnout si tam kabely s elektrikou a tam jste si 

rozsvítil. Byla tam i tekoucí voda. Těžší to bylo v zimě. To jsme mrzli, ale 

jinak to bylo skvělý. Je to vlastně zajímavá věc. Ty fízlové přímo vyžadovali, 

abychom dělali takovýhle zaměstnání a ani netušili, že to je vznosná 

výhoda. Já jsem tam napsal Historii Židů v Čechách a na Moravě.361" 

Tomáš Pěkný se také nikdy nepřestal věnovat psaní. V maringotce napsal 

Historii Židů v Čechách a na Moravě, která dvakrát vyšla po roce 1989. 

Věnoval se také dětské literatuře. V období „normalizace", stejně jako Petr 

Feldstein, vydával pod cizími jmény jako například: Jiří Tiší nebo Kristýna 

Vlachová. Po roce 1989 se Tomáš Pěkný stal redaktorem Respektu a 

šéfredaktorem věstníku židovských náboženských obcí v Českých zemích a 

na Slovensku Roš Chodeš, kde pracuje dodnes. 

O životních příbězích a strastech dvou výše popsaných mužů se také 

mnohé dozvíme z bohatého archivního materiálu StB, například ze složek 

archivu ministerstva vnitra č. 619664 MV, č. 769819 MV a jiných. 

Vypovídají o tom, kolik si bývalí redaktoři museli vytrpět od pracovníků StB 

při výsleších a do jaké míry jim státní moc zasahovala do soukromí a 

osobního života. Dokumenty StB nevypovídají jen o nich. Mnohé se zde 

dozvíme i o lidech, kteří Státní Bezpečnosti přinášeli informace a udání. 

Smutné a tragické je, že se udavači rekrutovali především z okruhu přátel a 

bývalých kolegů ze Studenta. Petr Feldstein k tomuto období svého života 

poznamenal: „Můžu vám říci, že z mých nejbližších deseti kamarádů byli tři 

nebo čtyři udavači." Snad jedním z nejaktivnějších udavačů se stal Petr 

Krul. Petr Krul byl od 30. 6. 1971 v bývalých evidencích StB registrován ve 

svazku s písmenem A (agent) č. 815705 MV pod krycím jménem „Radar". 

Se svými bývalými spolužáky a spolupracovníky Petrem Feldsteinem a 

Tomášem Pěkným se často scházel například v hospodě „U Sojků" a 

mnohé co zde vyslechl, následně sdělil pracovníkům StB. Je více než 

paradoxní, že to byl právě Petr Krul, který po roce 1989 přivítal Petra 

Feldsteina v č e s k o s l o v e n s k é televizi. Ovšem jak poznamenal Tomáš 

36 ' ) AA, rozhovor s Tomášem Pékným, srpen 2006 
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Pěkný: „ Těžko být nějakým soudcem a soudit někoho, to je nepříjemný. Na 

to člověk musí mít taky náturu. Takže spíš je z toho někdy taková hořkost a 

pachuť." 
• • • 

Tato diplomová práce by se mohla stát jedním z podkladů při vytváření 

větší syntézy zabývající se československými kulturními dějinami 

šedesátých let dvacátého století. V současné době neexistuje žádná 

moderní publikace, která by v celistvosti poskytla obrázek o vývoji naší 

žurnalistky od osudového roku 1948 do současnosti. Jediná kniha popisující 

vývoj české a slovenské žurnalistiky tohoto období je Československá 

žurnalistika IV. od Aleny Křivanové a Josefa Vartáka. Kniha byla vydána 

v roce 1989 a její obsah je tendenční a zastaralý. Diplomová práce o 

časopisu Student by tedy mohla sloužit jako podklad při vytváření přehledu 

o vývoji československé žurnalistiky dvacátého století. Zde se nabízí i 

možnost dalšího rozšíření práce, zaměřit se na celou generaci mladých 

novinářů druhé poloviny šedesátých působících v tiskovinách tištěných 

v nakladatelství Mladá fronta. 
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Seznam zkratek 

AA - Archiv autora 

AIST 

AMV - Archiv Ministerstva vnitra 

ARS - Akademická rada studentů 

CKM - Cestovní kancelář mladých 

COSEC 

ČSM - Československý svaz mládeže 

ČSSR - Československá socialistická republika 

ČT 

ČVUT - České vysoké učení technické 

DVOT - Dělnický výbor na ochranu tisku 

FAMU - Filmová akademie musických umění 

FF UK - Filosofická fakulta Univerzity Karlovi 

HSTD - Hlavní zpráva tiskového dohledu 

KSČ - Komunistická strana Československa 

KSS - Komunistická strana Slovenska 

KSSS - Komunistická strana Sovětského svazu 

KV ČSM - Krajský výbor Československého svazu mládeže 

LD - Lidová demokracie 

LF UK - Lékařská fakulta Univerzity Karlovi 

Lit. N - Literární noviny 

MF - Mladá fronta 

MSS - Mezinárodní svaz studentstva 

MV - Ministerstvo vnitra 

MV KSČ - Městský výbor Komunistické strany Československa 

MV KSS - Městský výbor Komunistické strany Slovenska 

NDR - Německá demokratická republika 

NSR - Německá spolková republika 

Ol - Obrana lidu 

RP - Rudé právo 

RVHP - Rada vzájemné hospodářské pomoci 
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SČSS - Svaz Československých spisovatelů 

SS - Svobodné slovo 

SSSR - Svaz sovětských socialistických republik 

StB - Státní bezpečnost 

SÚA - Státní ústřední archiv 

SVS - Svaz vysokoškolského studentstva 

TASS - Sovětská tisková agentura 

UK - Univerzita Karlova 

ÚPS - Ústřední publikační zpráva 

ÚRO - Ústřední rada odborů 

USA - Spojené státy americké 

ÚV - Ústřední výbor 

ÚV ČSM - Ústřední výbor Československého svazu mládeže 

ÚV KSČ - Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

ÚV KSS - Ústřední výbor Komunistické strany Slovenska 

VOV ČSM - Vysokoškolský obvodní výbor Československého svazu 

mládeže 

VOV KSČ - Vysokoškolský obvodní výbor Komunistické strany 

Československa 

VŠR - Vysokoškolská rada 

W ČSM - Vysokoškolský výbor Československého svazu mládeže 

W KSČ - Vysokoškolský výbor Komunistické strany Československa 
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Firt Julius 151, 152 
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Hodan Petr 151 
Holan Vladimír 16 
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Hořec Jaromír 63 -65 , 66 
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Jakubisko Juraj 16 
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Jungmann Milan 83, 86, 91, 
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Karen Jožka 76 
Karl (Karlovský) Zdeněk 102, 
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Kaufman František 14, 15 
Kavan Jan 128, 138 
Keplová 8 
Kisch Egon Erwin 150 
Kladiva Jaroslav 15 
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Knapp Josef 131, 132 
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Kohout Pavel 16, 65, 84 
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Laud Gabriel 123 
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Macháček Dušan 7, 8, 17, 18, 21, 22 
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Mandler Emanuel 131 
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Margoliová-Kovályová Heda 127, 129 
Menzel Jiří 16 
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Mihálik Vojtěch 84 
Mlčoch Zdeněk 123 
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Munzar Josef 144 
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Neumann Alois 114, 122 

179 



Noha Rudolf 144 
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Ondrouch Josef 35 
Osterman Jiří 131 
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Pachovský (cenzor) 54 
Pasák Tomáš 109 
Pasternak Boris 61 
Pecháček Jaroslav 151 
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Prouz Petr 131 
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Raiman Pavel 15 
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Stalin Josef V. 14 
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Suchan (tiskař z Romajoru) 158 
Svatoš Michal 19, 76 
Sviták Ivan 16, 140,141, 143 
Svoboda Ludvík 142, 144, 159 
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Šalgovič Viliam 157 
Ševčík Mojmír 82 
Šik Ota 17 
Šilhán Věnek 158 
Šimon Bohumil 159 
Škvorecký Josef 12,13, 20 
Šling Jan 129 
Šlingová Marie 127, 129 
Šmíd Jaroslav 44, 
Šmíd Karel 30 - 35, 37, 39, 45, 47, 48, 
62, 85, 88, 95, 96, 107, 115, 116, 118 ' 
Šotola Jiří 86 
Špaček Josef 160 
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Štoll Ladislav str. 15, 65 
Šverknerová Hana 33, 34 
Švestka Oldřich 159 
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Taufer Jiří 65 
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Tomášek František 133 
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Topol Josef 16 
Trojanová Jiřina 123 
Trpkoš Jiří 68 
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Urbánek Miroslav 7 
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Vokrouhlický Zbyněk 71 
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