První soukromý týdeník
se samizdetovou tradicí
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Dokumentární snímek o tom jak dopadla výstava dšl Olbrama Zoubka za Jakešova kulturního období: předčasně násilím
ukončená výstava s uměleckými díly částečn5 popřikrývanými
silážní plachtou stojícími na Chiariho dvore jakoby na sme
tišti dějin. Kdo se ocitl na smetišti dějin je už známo
Nebývá mým zvykem abych se snažil polemizovat s některým
novinářem, ale případ Jan Kreuzer s jeho razantními soudy
mne udivil. Naposledy, kdy v Telegrafu suverénně prohlásil
že v "Duelu" Zeman-Sládek, Zeman svého soupeře převyšoval
několikanásobně a že Duel celkově byl pod psa. Napříště až
budu číst n*jaký komentář pana Jano Kreuzere budu vxd~t,že
je to spíše naopak než se mi snaží namluvit snaživý pucflek lísající se ke žlabu vládní struniek? stáje ODS. Jer.
tak mimochodem, kdo vidyl alespoň nakolik Duelů ví, že t°nto byl jedním z nejlepších zásluhou obou pánů společně.
Nejlepším Duelem by pro tohoto novináře asi bylo kdyby r.ro
ti sob* sedli Václav Klaus s Václavem Klausura.
V.II.
Uvnitř čísle:
----- 1. V-c-v Jiří V o stře z: N'vrh k z-lolmií kotors
ké N e n d e 1 o vy u n i v e r z i t yv v B r r. *•
c s 'oj t' i ° x t 2 r t ů 31 2 Z' 'r.rř r л T ° c k ° ~ ~' — k ' c * v ° —
ř jr cl p r ■' co vr í кл v exi'u, rř::i't~n 9.VII.93.
2. Vladimír S c n k a: Ot^vřerá ГрГ k "Rfts puclica".
3. •' n Nhhlorov': ?z"\'.rr. n.- přednášku ?r.Dr .V.Beřickc.
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Váženy krajane,

Dostal jsem cislo 41 Vašeho časopisu, ke kterému přikládáme kopii
VI cislo 5C.
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Vážený pane Šenka, opravdu mi nebude
děl-t potíže uveřejnit Vaši odpov*č, zvl''št
kdyz uv-'žite, ze oni' su no muj časopis .je
miziv* m'lo. Vyzýváte m\ abych vyvrátil pre
vdivost Vašich úvah či článků uveřejn n 'ch ve
"Vlastenec? ch гргЧ'ГЬ". V podstat* všechny
py .
-y ľ^hS.;.
mají jeden průhledný leitmotiv - ovládnutí ná- . ”
\
rodů s států Židy. Když dovolíte odpovím Vám zi
■
nedostatku míst-'- pretiotázkou. Je zn^mo, že z
80.OCO Židů v Českých zemích ~i?h zbylo lejme
__
tmu 10.000. Pckud by jicl ztv
dejme tomu 5á st-'Г ty jste se cítil ohrožen?
Vť • P2 •
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vjve skupina expertů fltálé konference k* л .£ ŕ* h. Veg ерс/Á ľnacovn!іц
(úvodní. myslénky*i postrehy. komentáre n opravy vítány)

•JMÉNO UNIVERSITY
Jméno je všeobecne známo, zvlažte ve spojení з moder ní vedou,
obor Je poměrné mladý, jméno Je v podvedomí odborníku v široké
oblasti
praktická a teoretická biologie. veltry* z«méděl^i.ví.
lékařství , gene l. i cket>o inženýrství. biotechnologie, biochemie,
farmakologie, genetiky, nt.d.

Podobné, jako významný obyvatel města, opat, kláštera, měl rvou
pokusnou zahradu v oblasti lehce prístupné turismu, což by sloužilo
k rostoucí propagaci ь popularitě instituce, připadni i jako
určitý, trvaly zdroj příjmu.
■Jeho prace je unikátní.
ale zatím propagačně.
ani Jinak
nevyuzibt, Na^unikátnosti jeho penia by se dalo stavět i nadále
vedecky přímo ci nepřímo.

V dane dějinně konstelaci je toto jméno nemene nez ideální.

HISTORIE

I z hlediskách!storickeho ceká využití této vzácnosti celou dobu
na svoji příležitost. Původní objevy daleko předstihly svoji dobu
fakticky, ale hlavně koncepčne, a tak po uveřejnění zůstaly
neocenený.
Prace byla znovuobjevena asi po 40 létech od uveřejnění. Krátce
na to vypukla T. svěl ov.-í válka, coz přineslo znovu částečné
zapemnnn i . Pak trvalo ard 20 let nez se nauka «> dědičnosti usadila
na ceskych vysokých školách. V Praze na technice Ji vyučoval prof.
dr. Bílek, vzděláním veterinář.
Podle dostupné literatúry to byl
mendelista, ale^ná specialista na genetiku, ale spíše na obecn-H
zootechniku.
Posledkem toho, jeho pojetí dlouho zůstal., na úrovni
z pr elomu století , tedy kral.ee po objevení původní práce.
^Ve, Spojených státech zatím bvla genetika jedním
předních
vědních oboru^první poloviny dvacátého století. Mohlo by s<» rí.-i.
ze i tím nej důležitějším a intelektuálně tiejzaj ímnvějším
V#Hrne samem, na nove zalozene Vysoké zemedeL3ké škol** ne dař
volny průchod novodobé' nauce o dědičnosti až po odchodu do ústraní
prof. Taufra někdy před polovinou třicátých let.
Nicméně, jediný
světově prosluly český moderní genetik vyšel právě odtud.
Byl to
prof. dr. inz. Křiženecký. který již před II. svetovou válkou
získal znamenitou pověst nejen intelektuální potencí, ale také

z.
vysokou produktivitou, plodící tak říkají»;, vedeckou, prac i nebo
článek každý týden.
Ve své práci pokračoval za Ztížených podmínek
i za války.
Prof
Križenecký, byl náročný na sobe i ostatní, a zasadovy v
poničí u ke komunistické diktatuře.
Kt-ácce po únorovém převratu by)
navzdory své odborné fundovanosti odstraněn a skončil v oficiálním
zatomočilí jako pracovník brněnského muzea.
Jeho zásluhy zatnu
stále cekají na příslušné zhodnocení z perspektivy moderní
genetiky. V domácím kontextu můžeme konstatovat, ze Križenecký byl
důstojným pokračovatelem Mendelovyin, ale odkaz jich obou skoro
zapomenut; pravdepodobne záměrně.
Genetika jako veda byla na indexu celé první desetiletí po
komunistickém převratu.
Výsledkem zpolitizování vedy. které mele»
švu i původ v bývalém Sovětském Svazu, a podle některých primu v
sekretariátu
Komunistické
strany
v
Kremlu,
bylo
nahrazení
meiidelismti a moderní genetiky scestným a nepodloženým, učením
Lysenka. To mělo za následek, že moderní genetika se začaly znovu
vyučovat na Českých vysokých školách ač někdy zacatkeni sedesš^ycli
lét,.

Stelete výročí uveřejnění nejznámější M. publikace se v lete
roku 1963 oslavovalo v Brně, dalo by se říci, komunisticky; neslaně
a nemastně. Srpen by) vybrán asi proto, aby se mohlo zúčastnit jen
co nejméně vysokoškoláku.
Vse se obešlo několika přednáškami
genetiků z celého světa a přiznáním několika cestných doktorátu
cizím vědcům na brněnských vysokých školách.
AČ současná genetika v Cechách a na Moravě^ ma svůj podíl
důsledků komunistické správy školství a vedecké života, je známo
několik jedinců, kteří Jsou natolik vyzrálí, zkušení a morálně
bezúhonní, že by svůj obor mohli přivést v základních rysech na
přijatelnou svetovou úroveň behem pěti nebo deseti let.
Jedním z
rozhodujících faktor“ by za těchto okolností byly finanční zdroje
pro experimentální vědeckou práci a publikační Činnost.
VYSOKA* ŠKOLA XXI . STOLETÍ*

Ac by inohla být tendence budovat školu klasického typu, stalo by
za úvahu pozastavit se nad možností pokusit se vytvořit katolickou
instituci
vysokoškolského
typu
vhodnou
pro
pristí století.
1'řirozene by se muselo vycházet z předpokládaných potřeb katolické
Společnosti. V hrubých rysech však bude asi třeba podstatně jiné
výchovy a výuky, než jaká je dnes dostupná na obyčejných vysokých
sko i čich.

Všeobecně zrychlující se tempo rozvoje technologie a vedy bude
vyžadovat jinak připravené lidi. V zeinich s vyspějou^technikou^je
současný vývoj tak rychlý, že se jeví tendence, ze člověk neřídí
vývoj, ale je jakoby řízen vývojem.
Taková a podobné úkazy jsou
.-.cela předpovídáte lne a tyto a podobné tlaky se budou stupňovat.
Katolíci na ně musí být jak všeobecně, tak zvláště morálně

3.
pripraveni.

Na druhé strane, vývoj technologie a vedy nelze zastavovat,. či
zpomalovat. V těch případech kde by se tak stalo, bv se i prevažne
katolička společnost mohla dostat za určitý oas do závisle pjtua -e.
at již hospodářsky ci vojensky.

Jediný správný přistup k vývoji společnosti jako celku, a
katolické7
společnosti
zvláště.
je
účast
na
vývoji
védy
a
technologie za účelem zlepšení hospodárske situace lidstva za
podmínek, ze víra a morálka dava všemu snaženi žádoucí rámec.
Byla-li by katolická vysoka7 škola středem vývoje společnosti na
technologickém a vedeckem poli, mohla by nej lepe ovlivňovat nové
směry, jak cistě technické, tak cistě eticke.
I když by se mohlo zdát, že její poslání je spise v etice, tento
dojem muže být zavádějící.
Současny morální zmatek v hospodářsky
vyspělých zemích je do jisté mirv -působen překotným vvvn.iem v
mnoha oborech, a na druh'- straně, malým důrazem na etickou stránku
veci.
Mnohdy se eticke stránky veci resi az po vyroseni
technických problému.
Melo by tomu být současné nebo obrácené, nebot by to odvrat ilo
pozornost od mnohých zbytečných problému jako je na příklad
zbrojení pro zbrojení.

VÝCHOZÍ SITUACE
Správné zhodnocení současných podmínek a výsledku vzdělávání jak
místné, tak celosvětové, je základem pro určení smyslu a směru
školy, zvláště na začátku.
Zabezpečení theologického a etického
rámce je nutne všeobecné a musí se zcela vytvořit, nebot za
komunismu se prerušila tradice.
V této otázce lze predpok ládat.
topologické
střety
mezi
církevním
dogmatem
a
komunisticky
vychovanými zájemci o zaměstnání v nové intituci.
Pečlivý výběr
vysoskolskeho sboru bude v teto fázi nejdulezitejзі, ale později
možno očekávat klidný vývoj.
Pravě opačná to bude s výchovným a vzdelávacím záinerem
univerzity. Zatímco nyní, po 40- l“tem období jednotné školy, bude
studentská ^základna dosti jednolitá postujiem, času ^se kvalita
studentu začne měnit k horšímu zavaděním různých typu skol, jak
cistě českých.
tak v cizím užívaní.
ci
provozu.
I»a
se
předpokládat.
že kvalita studentu začínajících vysokoškolské
vzdělaní se výrazné zhorši behein několika příštích let.
I když se úroveň vzdělávání během komunismu zhoršila ve srovnaní
se stavem pred válkou, zhoršení nebylo tak drastické, jak by se
mohlo zdát. Úroveň československého školství bylo možno prakticky
porovnat se svetem velmi neortodoxním způsobem.
Čechoslováci na
všech úrovních vzděláni byli komunisty donuceni opustit vlast a
chtě nechtě se podrobit přísnému porovnání svých vlastních znalostí
se znalostmi příslušníku ostatních národu, obyčejné v reci toho
kterého jazyka.

l ito srovnaní většinou u,padla ve. prospěch našich lidí a většina
přeo všemožné prekážky domorodců výborné nebo alespoň přijatelně
uplatnila.
Překážky byly nendy i zcela primitivního typu, jako
třeba to. ”e se československé vzdělání vysokoškolského typu, i
jiné. vůbec
neuznávalo
Za
těchto
okolností,
i
jinak,
se
С..Ч
Icvár i dobře uplatňovali i v oborech zcela odlišných, než
k t.c ré

.-j l.mluva 1 i .

Je tedy nutné vyjit z toho, že časkoslovenké školství po válce,
ale zvláště před válkou, ai nezadalo з žádným školstvím na světe,
ľopi’evratové zmeny ve školství je treba všeobecne pokládat za zmenu
I. horšímu.
Kromě malých kosmetických úprav (jako zastavení výuky
marxismu, prebarvene historie, zavedeni náboženství do skol, atd.)
uc-bylo nutno ve školství nic měnit, l'oprevratove zmeny ve školství
mot ivovane výlučné nedostar.ekem finančních prostředku jako důsledek
národohospodářské neschopnosti dnešní vlády vedou k rozvratu ve
školství, stejné jako ve všech ostatních oborech. Zmeny v systému
školství nejsou nejen nutne, ale Jsou přímo zcestne.
Základní a střední školství (s výjimkami již zmíněného typu)
bylo tedy na nej lepši světově úrovni nu která se nechalo stavět, a
m-< h.á i nadále stavět. To je to nej pozitivnější poznaní, které je
možno o československém Školství dnes učinit. Jinými elovy, to co
se dnes v Cechách a na Moravě učilo, množství toho co ae učilo a
jak se učilo se vyrovná všemu na světe.
Úpravy poprevratovych
režimu vnášejí do školství stejný zmatek jako do všech ostatních
ouorů, nebot’ to jsou úpravy nekvalifikovaná,
nepromyšlené a
nedomys leiie.
Mezi další jednoznačné pozitivní stránky našeho školství az
doposud patří možnost výběru schopných jedinců k dalšímu a
odbornému vzdělání.
Výběr na střední a vysoké školy, i školy
jiných typu dává možnost uplatnění různých talentu a schopností na
různých Školách podle jejich typů a míry.
жStupeň korupce za
komunismu podle stranické příslušnosti rodičů by ae nyní nemel
podobně uplatňovat podle majetnosti rodičů.
^Fragmentovaním
Školství jak mnohokrát vidímjtfe v zahraničí, a jež" zavádí dnešní
vláda ae tato možnost ztrácí a pořádek se mení ve zmatek.

Hodnotí-li ae pozitivně Školství, musí z takového hodnocení také'
vycházet
pozitivně učitele.
Kvalifikace
našich ucitelu k
provozovaní jejich zamestnaní je všeobecně velmi vysoka. Záleží to do
značné míry na vůli učitele učit, ale potenciál je.
To vyniká
hlavne ve srovnání a výukou a učiteli v zahraničí, kde mnohokrát i
potenciál schází.
Mnohdy se setkáváme s případy, že v zahraničí
nemají učitelé vůbec žádnou pedagogickou průpravu, A podle toho
vlastně ani nemohou mnoho naučit, i kdyl^y chtej,i.
Pedagogická
průprava pro učitele základních skol j*-V cizině také slabší. Není
účelem učit, ale naučit.
To se dosud v (íeskoslvensku dařilo.
UÍlem budoucího vysokého školství v Cechách a na Morave by tedy
melo být. udržet dosavadní vysokou úroveň základního a středního
Šr.olství Jakož i zachovat dosavadní principy vysokého školství.
Vysokoškolští učitelé by měli mít hlavní úkol vyučovat studenty a

s
psát skripta ,iako dosud, neboť tak by mohli udržovat krok s
postupem vědy v<» svých oboroch.
Postgraduální školství by mě [o
připravovat vadscké pracovníky Jako dosud. Jakož i vysokoškolské
učitel'*.
Vě<|cí-k/i práč* je základem technologického pokroku a tak.
materiálního zabezpečení národa a společnosti.

Kdyby ^everlecka prače neorganizovala, nebo desorgan i zóva) a tak.
Jak to dela dnešní viada, národ a stát by brzy přestal oxist.mmt,
nebot by zahynul na úbyte v konkurenci s ostatními. Vedecká práce
se tedy murn brát, vázne, a chce-li škola nebo národ пере»., věda
spoleČne se vzděláním musí stát hodne vysoko na stupnici hodnot.
Snad J i z na tíet.íin miste hned za vírou a prací.
Víra, pra, ■■ a
vzdělání národ a stát udržují, •лісе víry, práce a výsledky vědy
posunují národ a stát kupředu.

Z praktického hlediska Je nutné nespoléhat na vládu v ničem, a
zvláště ne ve školství.
Z dosavadních zkušeností s poprevratovou
vládou vyplývá.
že tato Je stejně nekompetentní Jako byla
komunistická viada.
Zlepšeni by mohla přinést Jen celková výměna
a^iíprava celkové orientace vlády. I když Je to Jediné řešení, a
očekává se, není vyloučeno, že vláda padne až když se hospodářská
situace Ještě důrazně zhorší.
RAZ Л CHARAKTER INSTITUCE

Smysl a rad školy by mel byt hned od začátku definován a
propracován pokud možno do detailu.
Z neho bude pramenit celková
orientace, úkoly a způsoby jak .jich ^osáhnout. To taká do nejvyšší
míry zabezpečí, aby škola vždy zůstala verná svému prvnímu a
poslednímu poslaní Jakož i. aby k tomu mela nutné podmínky
existence a rozvoje.

~

o
- instituce je zalezena^ na silných jedincích. je ste.ine
dulezite zajistit pospolitý ráz školy.
Tento důležitý prvek vždy
oý> a do určité míry stále Je v povaze národa, a musí se znovu
pozvednout na místo které mu patři.
Za takových okolností se
mnohem lépe pracuje a produkuje, než za podmínek, kdy existuje
nevraživost mezi lidmi.
Prvek pospolitosti je jist" také' prvek
katolicky,
jež
vsak
často
je
terčem
zlomyslné
kritiky
nekonstruktivního okolí, zvlaste nekatolického.

známi:.>u prvotní životnosti.
Silne jedince pro práci ve skule Je možno získat důsledným a
uved. »a і l ýiv vyběl cín na začat.ku, ale v budoucnosti Je nutno spoléhat
nu v! ...tni. nové
troje.
Základní iiiikt by mě 1 být v pokračovaní
doorj/.i.hi íhc a osvědčeného přístupu širokého vžile laní, pokud možno
v uiiiona oborech najednou.
Male zeme si nemohou dovolit úzké
specia 1izace ve vzdělání z mnoha důvodů. Tím posledním je nutnost
využívat širokých poznatku pro praktické využir.í nových objevu,
hově' objevy. Jako motor technologického vývoje, jsou nyní cim dái
více ..ávislě nu jiŽ uj-avajicí technologii, které Jak ^iž řečeno
otaví na komplexních resenfch specializovaných problému.
Jinými
olovy, vše je propojeno se všitu.
Úspěch plodí iíapech a neúspech
vede k dalším ztrátám.

Duchovni život je alfou a omegou, nicméně mezi tím někde je
práce, samozřejmě, výlučně nebo donačné tníryjiro druhé. V takovém
pojetí Života je napln života, uspokojeni a stestř.
TÍni není tníriěno, že všechno je jednoduché.
Na druhé straně, a
pokud je jej možno tak nazvat, zvlastŠ v živote svetskem je všechno
relativní.
Svetskou, tedy zvláště finanční stránku má i duchovní
život, a není Ji možno zanedbávat.
Není možná náhodou, že škola vzniká v období, Edy se o Svaty
stolec stará Jan Pavel II. On sám napsal několik spisu na tématiku
filosofie personál ismu.
To Je pravé filosofie na které by se asi
mela nová skula postavit, Jak už zdůrazněno.
Personál ismus jako
filosofie totiž dává formální výraz snaze vychovat a vzdělat
člověka pokud možno nejsíre a nejdále, aby mel co nejvíce
společných zájmu s ostatními lidmi.
V dane” zemepisne oblasti to
nemusí připadat ani příliš zvláštně, neboť” takový způsob vychovy
existoval a zvlaste na venkove zcela neformálne Jesjte existuje.
Lidé se za takových okolností cítí Částí celku, nebot o tom celku
mnoho vědí.
Pochopí a rozumí mnoha lidem a mnoho lidí rozumí Jim
a je pochopí. Ve, službě Bohu a lidem si snad není nic lepšího ani
lichotivějšího treba prát.
ZABEZPEČENÍ DLOUHODOBÉ EXISTENCE

Ježto je límyslem podporovat katolické školství ve státech s
novou náboženskou svobodou, mel by být do yrvých stanov školy také'
zabudován národní prvek. To souvisí hlavne se skutečností, že bude
hlavne vybudován národem a že bude vydržova'n, možná i výhradne z
národních zdroju. , Tak jako by)у nebo jsou katolické university v
ostatních evropských a asijských zemích i Americe, nemálo by se
její existenci zde pohlížet čistě církevně.
Národ sám od této
instituce právem mnoho očekává, ale Jeho potřeba nebude končit,
prvním ani pátým rokem, ani prvním destiletím.

Význam vzdělávací a výchovne” instituce vysokého školství v
moderní dobe je v tom, že jsou predpoklady, že, lidé, kteří zde
projdou výukou, kterou si sami vyberou, se taktéž podrobí druhotné
výchovnému a etickému procesu, tedy vlivu Jehož cílem Je správný
charakter člověka.
Takoví lidé budou pak základem moderní
civilizované společnosti zalezena na víře v Boha, úctě a respektu
k bližnímu a ochutni pracovat pro dobrej poápol itosti, ve které žijí
v Kristove duchu.

Kombinace dvou předchozích faktoru by mela “a.iirtit oblíbenost
a morální podporu školy ve svém okolí, i případně dobrovolné práce
na znentku.
Stupeň přípravy a dokonalý plán při ot.evř>»ní budou

Dlouhodobá existence musí být Jedním z hlavních úkolu.
Jako
ostatní úiuiiy i tyto je nutno rozpracovat v detailech předem a
včlenit ji organicky do zukiadajlui charty, případně i tak, Že
některé dlící koncept.у budou neměnitelná.
Kontinuita musí být
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zabezpečena a v žádném případe nesmí byt ponechaná náhodo.

HUľU<<ST blNANCNI Л

Problematikou eem zasaha i otázka zda Je nuj.no ji potrubně
zabývat vysokou školou. když v,minulosti se obycejno vys»a< ilo se
středními školami nebo gymnázii.

Skutečnost, ze učitelé na vyšších stupních musí mjt v Evropě
vysokoškolské vzdělaní by m»la tuto otázku Jednoznačně odpovědět.,
nejen, ze by mel být důraz na vysokém školství, něhot » ..ivot^vo
farnostech by mši přitahovat mladé k*> kato1ickému^etudiu. aJo m~ 1 a
by být snaha si vychovávat ,i sv» vyriokozk'"’1 гк» učitele, noh"*’ t.alby se vyloučila ideologická subverse v budoucnosti.

INTELEKTUÁLNÍ7 NEoDV 1 SlXkľľ

V príhodné dobe’; asi až po příznivém vyřízení restituce
církevního majetku, je nutno zabezpečit finanční zdroje.
To se
muže st.át reálně až po restituci církevního majetku.
Otázka
financovaní instituce by nemela přijít na přetřes dříve nez bude o
restituci pozitivně rozhodnuto.

vedcka7 ORGANIZACE

Předchozí úvahy mají Jen sloužit Jako podklady, ktere co uvedou
v život příhodnou organizací instituce.
V rizení by měli převazovat laici, ale,titularni Mávnu by mel
být diecézni biskup.
Laici zvolení do cela musí bv‘ vyhraní z
národné uvedomelé vrstvy katolicky vzdělaného obyvatelstva hlavne
pro své vlastenectví.

Obory a ústavy by mely byt, vybrány tak. aby vzájomne doplňovaly
a propojovaly. Duplikace ústavu a specializaci podle Jednotlivých
oborů by/semČlo předejít účelným plánováním з cílem do.zihnmit
stanovených cílů s minimálními náklady.
To SP, tvk| zvlnste
předmétu, ktere* Jsou potrebne zvlažte z metodo Iogickych duvodu^.iako
statistika, výpočetní technika, knihovnictví a Jednoduché tříděni
informací, pedagogika, etika, ekonomika, at.d.
Tyto klíčové obory
spolu a politikou a několika ryze tcrhnickvmi obory by
m-'lv
založit a rozvinout nejdříve a teprve později t.zv. společenské
vědy, což by bylo v souladu s nynějšími potřebami společnosti.
Bioetika. etika vedy a etika vůbec by mohla
posláním instituce v rámci všeobecného planu.
Návrh plánovaného
přípravě.

schématu

návaznosti

oboru

a

byt

zvláštním

předmětu

Je

Pražský liberální klub při Nadaci Demokratické
iniciativy pro kulturu a politiku
Vás srdečné zve na diskusní odpoledne s

v

PhDr. Václavem Peříčkem,

SPOLEČENSKÁ ORGANIZACE

Zadně* instituce stejného nebo podobného typu
nrolv-Jde bez
aktivního-a iniciativního srolecenskáho zivnta. Kromě vzd^>avne iho
zaměřeni bude potřebné, rozvíjet , a rozšiřovat zajmpvnu sféru
studentů, především v rámci vlastní insl.it.uc*'.

viceprezidentem Ncjvyššího kontrolního úřadu
České republiky.

Nejlépe se tak děje v rámci života na bd-dídi., кІ»г4 mu.-í h-d
součástí výhledových planu.
, Pročt.ořové zou-t re-jonj
prospívá
společenské organizaci.
Ubytování v kolejích nemučí byt luzusnj .
ale musí zaručovat základní pohodlí z hlediska hygieny. v”Z’''v. a
soukromí.

Po přednášce Dr. Peřicha bude následovat
tematická diskuse.
Diskusní odpoledne se uskuteční v sobotu 11. prosince
1993 od 13.00 hod. v klubovně č. 9 Národního domu
(býv. ÚKDŽ), nám. Míru 2, Praha 2 - Vinohrady.
Velmi se těšíme na setkání s Vámi.
Hana Mahlerová

za Pražský liberální klub při NDI

