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Jak vidět Buchar vychází. Nesplnily se žádné zlé předpoklady, že skončí po dvou až
třech číslech jako naši předchůdci ve dvaašedesátých letech. Dovolujeme si tedy,tímto
již po páté předložit svým čtenářům trochu
zajímavostí, informací a námětů k myšlení.
Věříme, že vašě důvěra a podpora nám zůstane zachovaná a projeví se alespoň o trochu
víc než minulý rok ve vašich příspěvcích v
naší černé bedně.

Na naší fakultě dochází k organizačním změnám. Každého samozřejmě napadne: Proč se
to vlastně dělá? Zase si někdo něco vymyslel.

Vycházíme tentokrát /tedy jako již často
předtím/ opět pozdě. Je to hlavně proto,že
jsme se rozhodli vycházet rotaprintovým tiskem /dosud cyklostyl/ a naše pokusy bohužel
nevyšly, takže jsme opět museli měnit způsob této techniky. Při nynější technice,
která je neporovnatelně lepší, ale stejně
nákladnější, máme reálná předpoklady vycházet měsíčně. Jisté problémy byly také s vytvořením a schvalováním nových stanov. Nutnost nových stanov vyvstala po třetím čísle
Sucharu. Redakce několikrát prodiskutovala
svoje stanovy s FV ČSSÍ a potom s CZV KSČ .
Sami jsme uznali,že příliš volná ruka, kterou jsme do třetího čísla měli,nebyla zdravá. V některých otázkách sice vyvstala možnost odstoupení celé redakce, ale nakonec
částečnými ústupky z obou stran se dosáhlo
přijatelného konečného výsledku. Redakce
přijala doporučení CZV KSČ, aby do redakční
rady byl přijat člen CZV KSČ. Po zvážení
všech aspektů se redakce rozhodla přijmout
za člena redakční rady docenta, Jindřicha Jbniše, který v momentě, kdy toto píši úpí na
vojenském cvičenia tak se prakticky do práce na tomto čísle ne.T.ohl aktivně zapojit.

Proberme hlavní důvody, které vedly k vypracování návrhu nové organizace. Naše fakulta vychovává inženýry pro nejrůznejší
odvětví průmyslu. Je tedy celospolečenskou
zájmem, aby tito lidé znali co možno nejvíc. Aby to byli lidé schopní a všestranní.
To ovšem předpokládá určité podmínky, určité studijní prostředí a co možno najschopnejší studenty. Vzhledem k těmto požadavkům
je stav na naší škola dost kritický.
Na naší fakultě je např. nejhorší poměr počtu záků a počtu učitelů ze všech vysokých
škol pražských . U nás připadá na jednoho
učitele 11,2 posluchače, zetímco na universitě je tento poměr 1:5. Kromě toho máme
nadměrný počet pedagogických asistentů při
malém počtu docentů a profesorů.Příliv kvalifikovaných učitelů je brzděn tím,ae v pra
xi a ve výzkumných ústavech jsou lépe placeni. Je tedy třeba vytvořit Bituaci, koy
si škola bude moci sazastanovi t poule avýhh
zkušeností z vjuky potřebný počet Kvalifikovaných. učitelů, a bude moci jim vytvořit
i potřebná podmínky pro další vědeckou práči
To předpokládá
mnohem větší
organisační
i hospodářskou pravomoc vedení školy. Proto
návrh na novou organizaci FSI výsaduje,aby
pravomoc děkanátu byla podstatně větší, než
byla doposud.

Z redakce odchází z osobních důvodů 3 dosavadní členové-Jan Skalla, Boris Jedlička a
Jaroslav Kropuller. VSichni slíbili svou
pomoc v nutných případech.
Boiler

1

S tím samozřejmě souvisí i otázky vybavení
školy, především dílen a laboratoří,po jehož modernizaci se volá již velmi dlouho.
Do pravomoci vedení fakulty i jednotlivých
kateder bude patřit možnost m$nit rámec
osnov podle svých zkušenosti z výuky, wupťíště bude tedy ministerstvo škole dávat
jenom tzv. profil znalostí, která si má bu
doučí inženýr bahem studia osvojit, ¿'ento
profil bude katedrám vodítkem při tvorbě
osnov.
CZV KSČ a vedení fakulty dospělo k názory
že napříště bude nutno při výběru studentů
do prvního ročníku dávat přednost kvalitě
přeď kvantitou.Předpokládá se, že se tím ddBtraní nepřiměřeně velká procenta odpadu a
nezájem části studentů, protože sítem proj-

dou jen ti nejlepší.
Návrh na novou organizaci FS počítá i s aastraněním přehnané administrativy využitím
strijně-početní stanice ČVUT pro jéji zjednodušení.
Požaduje vybavit strojní fakultu na způsob
samostatné vysoké školy s komplexní pravomocí a odpovědností za výchovu, výzkum •
hospodaření.
Při Úvahách o rozdělení FS na hlavní smery
se vycházelo z této skutečnosti i Výchov«
strojních inženýrů je vedena ve třech tematických skupinách:Konstrukční, technologická a ekonomická. Všechny specializace, které jsou těmito skupinami zahrnuty je vaalc
možno podle j«jich povahy a uplatnění v pra
xi rozdělit v podstatě do dvou hlavnica smě
rú:

První směr tvoří specializace, které se zabývají konstrukcí výrobků určených pro nastroj i renské odvětví celostátní hmotné výroby a spotřeby.
Druhý směr zahrnuje specializace, které ee
zabývají konstrukcí výrobků určených pro
vlastní strojírenskou výrobu a problémy s
touto výrobou spojené.
Oba směry mají svoje specifické odlišnosti,
které se mají odrážet v rozsahu osnov, případně ve výběru jednotlivých předmětů vůbec,
toto rozdělení uo Bkupin jii veae k samotnému rozdělaní fakulty a to tímto způsobenu

1/ Hlavní směr ?1
1.1 stroje zemědělské
1.2 motorová vozidla a pístové stroje
1.3 vzduchotechnika a chladící zařízení
1.4 tepelně-energetická zařízení
1.5 chemické a potravinářské stroje
2/ Hlavni erněr F<ž
2.1 stroje stavební,zdvihací a dopravní
2.2 obráběcí a tvářecí stroje
2.3 přesná mechanika a automatizační
technika
¿,4 strojírenská technologie
2,5 organizace a eKonouuica sirojireusicé
výroby
Tomuto rozdělení předcházely důkladné rozboy
ry pedagogické práce fakulty a studiem mate
riálů vysokých škol podobného typu v USA,
SSSR, Francii, Německu a materiálů UlitiSCO.
Prováděla ee analýza práce učitelů n» katedrách, analýza vědecké činnosti fakulty a
rozbor uplatnění absolventů fakulty v praxi.
Wa těchto rozborech se podíleli nejl«pší pra
covníci školy - straníci i nestraníci. Protože výsledky těchto prací jsou valmu zajíma
mavé,budeme se jimi zabývat v jiném Článku.
"Návrh CZV KSČ a vedenínákoly na novou orgaa
nizaci FS" obsahuje spoustu dalších organiza
začnich opatření, která zue ovčem nnbuueme
uvádět, protože tento článek má.ibýt pouze
informativní. Pro zajímavost uvádíme jeate
výčet kateder obou hlavních směrů;
Fl: katedra matematiky,katedra deskriptívni geometrie, fyziky, elektrotechniky,
mechaniky, pružnosti a pevnosti, hydro
a termomechaniky, základů strojnictví,
tepelných turbin,kotlů,tepelné techniky a vzduchotechniky.kompresorů a chlazení, chemických a potravinářských strojů, spalovacích motorů, automobilů a zemědělských strojů.
F2: katedra matematiky, fyziky, ekonomiky
a organizace, nauky o materiálu, technologie tváření, technologie obrubaní,
části strojů, obráběcích. a tvářecích
strojů, přesné mechaniky, automatizace, transportních zařízení.
Celoškolaké katedry: poxiticKá ekonomie,
marx-leniniamus, těleaná výchova, jazyky,
vojenská příprava. "Návrh", který byl podkladem pro tento článek,obsahuje dále krát

ký rozbor činnosti celého ČVUT a na sákladě tohoto rozboru navrhuje aby stejný® způsobem jako fakulta strojní, tyly napřifitě
organizovány i stavební a elektrofakulta.
Tím by ČVUT přešel na svazek samostatných
/ a také samostatně hospodařících/ vysokých
Skol. Práce rektorátu ČVUT, který se v poslední době stal administrativním kolosem,
by ae tak omezila na rámcové úkoly a na
koordinaci vývoje techniky a vývoje àkcily.
Hospodařeni, ve kterém byl rektorát ČVUT
mnohdy brzdou se přesune na vedeni jednotlivých VŠ* Jak je vidât, celým návrhem ae
jako Červená nit táhne sneha po decentrali
zaci . Menší celky jéou totiž organizačně
mnohem pružnější a kromě toho, je možno se
V nich v snobem větší míře věnovat výchově
a výuce. Návrh na formální změnu názvu fakulty strojní ná Vysokou školu strojní ve
svazku ČVUT se dvěma fakultami bude patrně
přijat s novým vysokoškolským zákonem začátkem příštího roku.
Nikdo nepředpokládá, že by nová organizace
byla všemohoucí. Hlavni je samostatná pedagogická práce väech učitelů, á pro to,
aby tato práce byla co nejúčelněji!,má nová organizace připravit, půdu. M upevnit
specifičnost vysokých škol,která se v poslední době začala ztrácet^. Návrh je již
schválen a převádí se již nyní do skutečnosti.
-ring-

O studiu
v NSR
Je faktem, že se dnes o Spolkové republice
hodně píše a ještě více mluví. Využili jame
setkáni se západoněmeckými studenty z jJarmstadtu a z diskuse s nimi jsme vybrali nákolik fakt a zajímavostí, , které ovšem nemo
hou být úplným pohledem na život západoněmeckých studentů.

Studenatká samospráva.
Jejím orgánem je studentský parlament. Je
volen v každém městě s vysokými školami. Udá
pevné stanovy. V čele je tříčlenné předsednictvo a deset referentů. Ti organizují záj
movou činnost studentů a zároveň zastupují
zájmy studentstva vzhledem k statní správě,
.^anäidáti k volbám se hlásí sami.Tím,ze aiají
jí o práci zájem se zaručuje důsleuuost ve
výkonu funkce./Z přesto z ní však odchází
během funkčního období 1/3 zvolených kandidátů./ Volby se konají vždy začátkem zimního samestru.Právo volit má každý student.
Ve skutečnosti však volí něco přes 60 fe.
/Stal ' se také případ, že musela být volba
anulována, protože volilo jen 30%./Oficiálně je půda parlametu přísně apolitická.
Nezávisle na parlametu pracují studentské
skupiny s politickým zaměřenímJ*iekdy Se sta
ne, že v parlamentu počtem svých kandidátů
získá "moc" některá z těchto skupin a potom
může v mezích stanov ovlivňovat* ostatní.
Pro nás bylo ještě zajímavé , že parlament
zve na přednášky o filosofii občas i marxisty a že tyto přednášky se setkaly' se souhlasem.
Stipendium.
Je vypláceno ze státních, někdy i církevních nadací. Existují také i stipendia podniková. Hlavním hlediskem pro přiznání stipendia j* příjem rodičů. Jestliže rodiče be
rou měsíčně méně než 700 - 800 iM je vyplácena ne j vyšší částka tj.250Dt4.Ta se snižuje až na minimální hranici 10
Jestliže
přesáhne příjem rodičů 1200 dm nemá student
na stipendium nárok.1200 M je průměrný výdělek západoněmecké rodiny . Podle názoru
německých kolegů se dá se stipenoiem těžko
vyjít a stipendisté proto hledají možnost
vedlejšího výdělku.
Koleje.
Vzhledem k našim podmínkám je jich v NSR
málo. Kolejná stojí 60-80 DM. Při rozmisťování platí zásada:"Kdo dřív přijde,ten dřív
mele". Někdy hraje svoji roli i protakce .
Hodně studentů bydlí na privátech. Nájemné
činí 100 Úl,
Menzy.
Ne všechny mensy vaří obědy i večeřeJĹ obědu se vaří 1 až 2 jídla. Oběd, stejně jako
večeře stojí 1 M lOPPf. A názor stuueatů:
"Na světí sn»d neexistuje menza » se kterou
by byli studenti naprosto spokojeni"} vystihuje i naěe míněni*
-vh-,-ring-

V děkanově pracovně stojí muž. ashybaě se
dívá k pohasínajícímu obzoru a sřtjmr přemýšlí.
Za ním vrzly dveře. ttui slyší, 1« někdo
vstupuje, otáčí se aby si prohlédl toho
pozdního hosta s nevěří svým očím: "Je to
možné, vždyí j- to doopravdy lev."
U dveří stojí v mlžném oparu skutečný, živý lev* Z huby mu táhne hnilobný pach, karunu má nedbale posunutou na jedno ucho,
jedním ocasem poplácává svůj koétnatý zadek, druhžm nervózně krouží. Opírá se o ve
liké kružítko.

"Prosím. Jelikož jsem měl už od malička
dobrý prosp*ch,dostal jsem v roce 19«^ stipendiu» ministerstva školství a národní os
věty pro pokračování ve středoškolském stu
diu ve Francii. V Dijonu. Měl jsem i mezi
Francouzi výborný prospěch, takže jsem byl
stále mezi prvními.To vedlo patrně minister
stvo k tomu,že mi nabídlo, abvch i vysokoškolské studium absolvoval ve Francii.Studoval jsem dva roky na universitě v Jijonu
a potom vysokou školu Scole polytechnique
v Paříži. Po návratu domů jsem pracoval v
matematickém oddělení Škodových závodů.V
roce 1933 jsem si vyžádal dovolenou od Ško
dovky a dal jsem se zapsat na vysokou školu elktrotechnickou v Malakofr ve Francii.
Pa úspěšném absolvování školy /byl jsem
Čtvrtý ze Čtyř set/ jsem se vrátil do ČSB.
Pracoval jsem opět ve Škodovce jako výpočtář konstruktér."
Lev seděl ani nedutal.Napětím si začal okusovat drápy na levé přední tlapě.

"Vždyt já tohle zvíře odněkud znám."
;Muž se trochu přiblíží,jako by chtěl hosta
přivítat, ijev ho přede jde.Kružítko, ai opře
o stěnu,odtáhne si židli a docela bezostyá
nS si sedá na děkanovo místo.Muž nevychází
zí z údivu.
Lev protrhnul to dlouhé mlčení:"No tak už
si mě přestaň prohlížet, já jsem ten technickej lev, co dělá do ČVUT. Máš mě přece
ve znaku. Slyšel jsem, že máš bajt novým
děkanem, tak si tě jdu prokádrovat. Nemá
cenu, abys n*co zapíral, protoža já jsem
stejně vševědoucí. Akorát, že to chtěj ty
nade mnou tak se s tebou musím zdržovat.
Tak at nám to vodsejpá. Jak se jmenuješ?
Všechny tituly! Stručný životopis? Původ?
Ale, prosím tě, rychle, soudruhu, nemám na
práci jenom tebe. Jäneska totiž dá moc práce študáky uhlídat. Tak píšu ..."
Nový děkan zřejmě znuvu nabyl rozvahy, pohodlní se usadil v uctivé vzdálenosti a za
čals"Jsem prff.ing.dr František Brabec.
Narodil J»em se v Praze.Uúj otec byl prýmkařský dělník,původem z Plzně, Organizován
byl v« straně sociálně demokratické, tíyli
jsme tři děti. Bratr se vyučil...»
"No dobrý, dobrý, tohle přejdeme, vzmi to
nějak lidsky."

?V té době jsem byl vědecky v«lmi činný.
Psal jsem mnoho článků do našich i cizích

odborných časopisů s oboru machaolgr a hl®v
ně elektrotechniky. Dostal jsem několikrát
ceny za propagaci české vědy v cizině.V té
době jsem přihlásil na ČVUT doktorskou disertační práci a v roce 1938 jsem složil
zkoušku.

Lev se začínal nudit a kromě toho-ae mu už
klížily oči. "No vidíä,jak jsi mi to hezky
vysvětlil. A hraješ vůbec mariáš? A víno piješ?"
"Mariáš hraju l*da licitovaný. Tam j« totiž
spojen rozum s rizikem. Znám sirom všechny
karetní hry, hraju rád šachy. A co se vlna
týče, podle mého je lepší červené."
"Máš recht. Jenomže já na tebe vím ještě
spoustu věcí. A setsakramanteky zajímavých.
Podívej, já to mám tuhle všechno napsaný.
Přečtu ti schválně něco ze svých poznámek.
Jseě náročný šéf,dovedeš ze všého vytáhnout
linii, tvrdě vymáháš povinnosti,ale o svoje
lidi se dovedeš dobře ppstarat.Vžuycky jednáš s konc-epčí, nadáváš zbytečnou práci a pro
to má tvoje činnost výsledky, a tak dál,a"
tak dál.Svýho času jsi byl prvním náměstkem
předsedy Státní komise pro rozvoj a koordine
ci vědy a techniky. Letos jsi byl předsedou komise pro udělování medailí na brněnským veletrhu. Projezdil jsi pěknej kousek
světa, byl jsi v SSSR, Bulharsku, Koreji,
Číně, Vietnamu, Mongolsku, Alžíru, Egyptě,
Belgii, na Kubě a já nevím, kde všude."

Po únoru 1948 j«»em se stal závodním ředitelem Škodových závodů. Ředitelem jsem zůstal
i po vzniku Leninových závodů.Od roku 1951
prodělal podnik velký vývoj. Plán jsme pl-^
nili vždy dobře, pětiletku jam* skončili s
úspěchem. Usnesením vlády jsem byl v roce
1954. odvolán a na svou žádost jsem přešel
na ČVUT.Tak jsem se po devítileté přestávce opět vrátil k vědě. Jako profesor jsem
vyučoval, později jsem se stal rektorem
ČVUT. Dnes jsem děkanem fakulty strojní a
vedoucí katedryyekonomiky,organizace a plá
nování strojírenské výroby." ,
Lev, který m-zitím povečeřel dvě sinusoidy,
si otřel tlamu a zabručel:"Jo,to souhlasí.
Km m hnun, co si myslíš o postavení technické inteligence v Československu? Ostatně,
říkej mi ríša,a můžeš mě drbat n* zádech ,
kousek vejš, tak, tak". Lev se slastne protáhl.

"No, to sice je pravda, ale nech si to radši pro sebe."

Muž se jal drbat vyzáblého a pelichajícího
lva¡"Podívej Ríšo, podle mého tkví význam
inteligence v její kvalitě odborné i ideově
politické.Protože výuka nemůže stačit tem
pu rozvoje techniky,musí mít inženýři schop
nost sbírat zkušenosti v průběhu praxe,tak.
Potřebujeme mnohem více inženýrů do řízení
samotného výrobního procesu. A tady budou
muset sami prorážet e novou technikou & musejí umět jednat s lidmi.

"Přej taky houbaříš. A slyšel j«em , ze jsi
velký fanda. Nezmínil seB ani o své vnučce'.'
"VíS co, Ríšo, tak to přijá někdy do vinárny u Šupů. Tam si to
ny u šupů. Tam si můžeme o tomhle v klidu
popovídat. Já už to teči stejně balím a jdu
domů. Koukej vždyi už je tma. Tak pojči,
pojä - zamykám."

Ale toho by se nechalo napovídat hodněe Má
to jeden háček. Na technické směry vvsokých
škol se totiž hlásí méně lidí než je potřeba. To má asi tři důvody:a/ strojarina je
po medicín* n»jtěžáí studiím vůbec; b/ po
absolvování školy jsou inženýři mizerně ple
ceni a za c/ hraje určitou roli také snaha
rodičů, mít děti co nejdříve zaopatřeny.
Kromě toho, zkoušky jsou dost přísné. Jenomže, když chceme pořádné inženýry, tak
musíme riskovat i větší odpad. Zavádíme novou organizaci fakulty a budeme zkoušet efe
ktivnější m«tody výuky.Zkrátí se tím proces
student-učitel.Decentralizací dosáhneme pří
mý styk studenta s učitelem. Chceme,aby to,
co nvní zavedeme, už zůstalo ne psyna."

Ve dveřích zarachotil klíč a v kanceláři se
rozhostilo naprosté ticho.Jenom občas zapraskal nábytek, který už něco pamatuje.
-ring-

Eugérie loriesco
"Život je vlastně exil"
"Jsem dočasně nesmrtelný, dočasně"
"Není přece už nic nenormálního, protože abnormální se stalo normálním a tak se všechno
pěkně urovnává"
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čekávaně a náhle silné
bylo i tento večer*

vlnobití. Tak

tomu

Vál studený a vlhký vítr*
Gramu* stála pevně zakotvena a připoutána k
molu, zdánlivě opu3tgná$ lehce se kymácela
pod náporem větru. Její tenmé obrysy splývaly e tmsvý© posacUiíu
Hodinu před půlnocí, když ug i ppslední
měli chodci zmizeli g v M * i $<)WeU 9
slabé paprsky poulißnißh svít*Isn jen
i
pronikaly tmou ag k molu, začal pojednou fcolem bárky tichý, ale horečnatý ruch» Podivené postaty, obiěžkáay záhadnými balíky &
.be-dnaroí, nehledíce na déěí a vítr, pronikající ftž na kůži, přicházeli a odcházeli poté, když náklad byl v podpalubí Granmy bezhlučně uskladněn® Nakládání trvalo sotva hodinu.

Fakta,data a Jména účastníků tohoto příběhu,
který ee udál koncem roku 1956" v Mexiku, jsou
pravdivá«
Skupina kubánských povstalců» vedené FIdelem
Castrem, se po osmnáctiměsíčním pobytu v Mexiku a Spojeních státech vracela zpět do
vlasti* Věděli, £e jdou do nerovného boje,
2e mnozí z nich se nedožijí vítězství. 2a
svobodu se vždy platila nejvyšěí cena^ (Jesta
kubánské revoluce byla složitá a plné obětí,
hrdinských činů i vípoSujících událostí.

Když v TUxpanu odbíjeli půlnoc, zadali přicházet další * Nedaleké místa, kde kotvil»
öranma, v nepravidelných intervalech zastavovala tiše auta a postavy,které z nich vy •
stoupily a aůstgjLy na opuštěné «Untst, se
smluvenými hesly domlouvaly 8 jinými,ktwé
se bůhvíodkud vynořily ze tmy*Sg?s:Q}4fca ©twí
nými slovy vysvětlily nově príe!i*iAfMe je

Zde je jedna z mnohých. Začala v sobolu večer 24 »11 .1956>
Byl nevlídný a deětivý večer«. V rybářském
přístavu Tuxpan, na pobřeží Mexického zálivu, nedaleko místa, kc?e se řeka Túspán vlévá do moře,stála na jejím břehu osamělá bárka» Kalné vody Tuzpanu svolná míjely loá,
aby se o několik kilometrů níXe smísily se
slanými vodami, zálivu0 Divoká vlny mořského
příboje^ neustále znovu a znovu vrhaly řeku
zpět do, jejího korytar jako by nechtělyf aby
vody spolu s GoXfškým ^gude© unikly floridskou ú&ino.u a zmizely někde v hloubce Atlantiku •

kotviště Granmy«.
MMo
? příto»R8rgh nevěsil% le
rosspiSry bárky étctfí sojmeut vffMftny lišajníky
tfj^a ponoru byla
dávno
f&^dínou,
na pelubu vstupoval poslední « l&efe? Byl© 90
minut po půlnoci, v neděli:
195ff*My8 Oranraa odradila od WfeHu M&xiíi:©.
Nfc její palubě bylo stěsnáno 82

Za klidného počasí a dobré pohody, lze pod
hladinou zálivu spatřit celou podmořskou ří~
8lft ve dne hýřící barvami tisíci druhy ryb£
červených, ©ranových
JHritlftB« t

Zatímco Orramaa
nwb&vzm
as 8VStl$ přístavu* &
gP'íl'
tí^tí Se&jr* a&fewto So$m% ál»«ferf

g
a

füll»?
tfmi
u i w p ifWJM
h$Mt pPi vjMAtt m Hvé
Ô&Jr v okrafti"
ku,
ji budQ Srajuaa míjet9vypočítal a ur čil kurs plavby* Sebemenší nepřesnost by mohla vést feš. sjmSfcá iehylce a tí® i k nežádou«čímu "acteäíuní*

překrásnými tvary korýšú© V noci pak,žlutě,
fosfor esku jící ryby a planktón, jako světlušky doprovázející rybářské bárky aš do pří«
staviětS.
AvSak v podzimních a simaíeh ®ěsícíc!|^5^©tihuje oblast Mexického 2álivu& Karibského mo•JPe a část Atlantiku silný severní vítr,^ při©házející odněkud z Floridys zvedající neo-

Gastro ©e evou skupinou opougtěl Mastke?
p Fidsl? crp fgta$<tóágelQ %omt
©tanul
palubě Öranasy v
maláho vojska?
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Po neúspěšné® útoku na kasárna Moncada 26.
července 1953 byl zatčen a odsouzen na 15 let
žaláře. V květnu 1955 byl však propuštěn a
odjel nejdříve do Miami a později do Mexika,
aby pokračoval v boji proti diktatuře. Jeho
činnost ve Spojených státech byla stejně jako
v Mexiku pod neustálou kontrolou kubánské policie, Pouze několikrát se mu podeřilo zcela
jí zmizet z očí a uniknout tak sledování,
tfřady vSak o jeho činnosti věděla dost. Svědčí o tom několikafletetránkový policejní protokol v havanském archivu.
Uvádíme pouze některé stránky tohoto protokolu, týkající se jeho pobytu a činnosti v
Mexiku.
Zpráva policejního

agenta

ze

26. července

1955:
*
26.července 195? účastnil se slavnosti
u pomníku José Martího, v lese -Chapultepec,
nedaleko &exiko-City, věnované druhému výročí vit oku na kasárna Moncada. byl doprovázen
svým bratrem Radlem, paní Evou Jlmenez, její
sestrou Gracielou a dalšími asi sedmnácti
osobami. K pomníku položil věnec s nápisem
"Mučedníkům Mexika a Kuby-26.červenee 1955"•
Po skončení slavnosti odjel Ur Castro v automobilu řízeném vysokým mexickým důstojníkem. Bylo zjištěno,že jde o majora Alfonce
Nagora, který má absolutní důvěru plukovníka Mendozy,šéfa mexické tajné policie..
Zápis z 29»července 1955:
•"••••••..Podle informací objevuje se Castro
mezi konspirujícími živly•••.Zakoupil několik kulometů ráže 45 a 38 a posílá je po
čtyřech a5 pěti kusech, prostřednictvím malých lodí, proplouvajících mezi Veracruzein
Chětumalera na Kubu. Tyto lodě jsou ve spojení s kubánskými lodaři mezi . San Antoniem a
pobřežím Yukutamu"
Zpráva z 29»listopadu 1955:
W

..*..V minulých dnech navštívil Castro redakce různých novin a rozhlasových stanic v
Tampě a žádal podporu pro uskutečnění meetin
gu dne 27*listopadu 1955*Kromě deníku La
Gazeta, kde byl uveřejněn úryvek jeho projevu, byly jeho snahy bojkotovány. Stejně negativní postoj zaujaly proti Castrovi i různé společnosti, které žádal o zapůjčení sálu
pro zmíněnou schů*!.®»"
práva z 9»ledna 1956:
••••••Podle informací z Mexika je znáno, že
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2,»tohoto měsíce se sešel v restauraci Sorren
to, s Pardo Llada, Raúuem de Juan, Jesus
Montaném a dalšími • -Předmět jednání není
přesně znám, ale z pozorování je zřejmé, že
nedošlo mezi nimi k dohodě, což znamená, že
Castro a jeho skupina nehodlají změnit svou
taktiku nezávislé povstalecké činnosti. Castro má dále v úmyslu kupovat zbraně poslední
výroby s velkou účinností, hlavně lehko ovladatelné ••••»•o»94
Zpráva
z B.října 1956: .
M
••Vládní ministr a předseda tfřadu pro
potírání komunismu byl informován, že fidelísté žijící v Mexiku vytvořili akceschopnou
skupinu, v jejímž čele stojí Dr.Ca3tro. Cílem skupiny je vyprovokovat na Kubě povstání
mládeže a vyvolat povstalecké hnutí lidového'
charakteru, které by vyvrcholilo svržením
současné vlády»• • • •
:

..•..Byli jsme informováni,že na Havanské
universitě vytvořili přátelé Fidela Castra
odbočku Hfcutí 26.července, která je odhodlána povstat v den příjezdu Fidela Castra na
^ubu••••••*M
Zápis z 10-června 1956:
"•••••Vojenský přidělenec nás informoval ,
že v Progtesu Iderida je velké skladiště zbra
ní všeho druhu a Ze jsou připravovány pro
expedici na Kubu. Členové skupiny , Fidela
Castra dokončují svůj vojenský výcvik a
proslýchá se,že brzy vypukne revoluce.*
Zápis z 21.června 19§6:
Fidel Castro a dalších 22 jeho přívrženců bylo dnes v Mexiko City zatčeno..Jsou
obviněni mexickými úřady, že konspirují proti kubánské vládě, že připravují atentát,na
presidenta Batistu a že překročují mexické
zákony
'Zápis z 24.července* 1956:
••Fidel Castro byl propuštěn na svobodu
a byla ponechána dostatečně dlouhá doba pro
odjezd z Mexika
Zápis z 30.července 1956":
M

..... Castro odjel do USA - TTew Yorku,kde
organisuje schůze• Těchto schromáždění se
zúčastní někdy i více než tisíc osob, kteří
pomáhají ""Hnutí* kupováním biletů v hódnotě
1, 5« 10 i 20 US dolarů» Největší podporu

"Hhutí" poskytují kubánští, portoričtí a venezuelští dělníci a i obchodníci»usídlení v
USA a také některé zámožné osoby, které však
pomáhají tajnš•*..•

cruzu, Tampicu a CTostacoalcu. V Ranchitu naložil několik těžkých beden a v jedné z nich
byla vysílací stanice. Další zbytek výzbroje, které se na loí nevešla, ponechal u Jor-

Fidel Castro a jeho spojenci počítají
v povstání nejméně s 60% ztrátami ve svých
řadách, přiznávají, že akce bude prakticky
sebevražedná a pro ně osudná, že však bude
blahodárná pro Kubu...**8*

ge Tiriella pro akce v Guatemale,Venezuele
a Nicaragui* Zbyli povstalci zůstali v San
Pedru, u ústí řeky Uzumasintla, blízko osady Buey* Fidel Castro bydlel naposled v Mexiku v Cuzco č*27 ve čtvrti zvané Linda Vix
ta » * •« »

Jeden z posledních zápisů v policejním
archivu o Fidelově činnosti v Mexiku je
ze 7»prosince 1956:
áněrně tomu, jak se vzdalovala od pobřeží,
probíjela se Granma stéle namáhavěji vpřed.
Její příí se propadala rychleji a hlouběji

"•*.••* Vojenský přidělenec v 'Mexiku hlásil,
že lo<3 Granma dopravila povstalce na Kubu*
Fidel Castro měl s sebou as 600*000 US dolarů a cesta, kterou odešel do Tuxpanu, byla
následující•Jel dálnicí Mexiko-City-Tuxpan *
Zdržel se v místě, známém pod názvem Mi-Tuxpan, kde je skupina domků* Obsadil domek ff*
15, severně od Villa Juarez. Výzbroj, kterou
již nemohl nalodit ponechal skupině ve Vera-

do vodních propastí před sebou,aby vzápětí
byla vyzdvižena obrovskou silou kamsi vzhůru. Loä i lidé| včetně jejich vnitřností,
byli v neustálém pohybu. Po každé, když pří3
Granmy spadla dolů, rozbila se o ní další
vlna a vodní tříšť uchvácena větrem byla
prudce odnesena do tmy*
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Když americký konstruktér zrn 2 »světové války
navrhoval rozměry Granmy, netušil, k Jakému
účelu bude použita před svým odchodem
do
výslužby. Jejích SO stop délky a 25 Šířky
ideálně vyhovovalo pro malou uzavřenou společnost. Svou konstrikcí a vybavením sloužila k representativním a rekreačním
účelům.
Fidel Ji koupil v květnu 195S «a 50.000 mexických pesos# Krátce před tím, byla postižena cyklonem a v naprosto desolátním stavu
měla být likvidována. Bylo třeba podrobit
ji generální opravě.Nepodařilo se však opravit vše. Spolehlivě pracoval pouze jeden motor, druiiý místo l»800ot/m běžel maximálně
na 1.500.
Podle předem určeného plénu měla Granma vyplout z Tuxpanu, plout širým mořem podél výsostných mexických vod* přeplout Mexický záliv, obeplout Yukutanský výběžek a po Jeho
dostižení změnit kurs přímo k jihu; ponechat
po pravé straně ostrov Cozumel,z leva minout
kubánský ostrov Tsla de Pinos, obeplout z
leva nádherný ostrov Cayo Largo, pokračovat
k anglickému souostroví Gran Cayman, z prava
se vyhnout Jamaice a po objevení se
majáku
Cabo (Jruz na jihovýchodním pobřeží kubánské
provincie Oriente parovést na předem určeném
místě vylodění.
Pouze dva muži znali místo vylodění*Na Granmě
Fidel a na Kubě Frank Pais -vůdce santiag ských povstalců.
Podle propočtu méla Granma doplout k místu
vylodění v pátek SO.listopadu před svítáním.
•V tentýž den měli členové Hnutí 26.července
vyvolat v Santiagu povstání, uchvátit město
a tím podpořit vylodění Granmy• Povstalci,
měli být po vylodění očekáváni další asi
stočlennou skupinou a nákladními vozy, s nimiž měli společné dobýt Mananilla a rychle
přenést povstání do nedalekého Bayma. Odtud,
je již jen skok do Santiaga. Samotné povstání v Santiagu bylo koordinováno s akcemi v
Guantanamu, aby tamější posádka a policie,
nemohli podpořit policii v Santiagu. Kimo to
se počítalo s přerušením železničního,tele fonického a silničního spojení mezi Guanta~
namem a Santiagem. V Santiagu a posléze v
celém Oriente mělo být postaveno revoluční
vojsko, které by uskutečnilo osvobozenecký
pochod na západ, směrem na Havanu» 8 cílem
likvidovat diktaturu.
V sobotu 24* listopadu, jeStě před

I*

vyplutím

výpravy z TUxpante, odeslal Castro do Santiaga šifrovaný telegram,v němž oznamuje Frankui
Paisovi odjezd výpravy.
Takový byl plán.
Počasí, které zastihlo Granmu na širém moři,
tyto propočty převrátilo na ruby. Za takových podmínek ani rybáři nevypiouvají. Vyplutí Granmy však již nebylo možno odložit.
V prudké bouři naprostá většina osádky Granmy, včetně Fidela byla postižena mořskou nenem
mocí.Silné a rychle se opakující záchvaty
nevolnosti nebylo možno překonat ani pevnou
vůlí, ani lékařskými zásahy ä prostředky •
Desítky hodin trvající nevolnost a nemožnost
postižených pozřít sousto jídla, citelně
oslabilo a vyčerpalo povstalce.
Přetížená Granma s jedním defektním motorem
ztrácela rychlost a místo devíti uzlů za hodinu, dosahovala necelých sedm a půl. Již po
vyplutí bylo zřejmo, že nezlepší-li se počasí, nedojde expedice včas. Za prvých dvacet
hodin plavby ztratili šest hodin. 400 kilometrová vzdálenost přes Mexický záliv ke
konci YUkutanského výběžku měla být překonána za půl druhého dne. Ve skutečnosti však
tohoto bodu dosáhla Granma za dva dny.
28.1istopadu po západu slunce dělila povstalce od pobřeží Oriente vzdálenost 300 mil.
Den před tím, 27»listopadu odpoledne obdržel Frank Pais telegram tohoto znění: "Obra
pedita agotada."
Přeloženo do češtiny, znamenáš "Žádané dílo
rozebráno.* Podpis Lidové nakladatelství v
Mexiku.
Lakonický text byl výzvou, aby 30.1ietopadu
bylo zahájeno v Santiagu povstání.
«Ještě téhož dne, 27. listopadu vysvětlil
Frank Pais na schůzce v Canney vedoucím jednotlivých povstaleckých skupin jejich hlavní
úkoly. Jádrem povstání mělo být obsazení policejní budovy v Santiagu, obklíčit kasárna
Moncada a nedovolit, aby vojsko zasáhlo proti povstalcům, zmocnit se obchodu se střelivem a zbraněmi, přerušit spojení s Guantanamem.
Společným
městě měl
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signálem k zahájení akcí v celém
být výbuch z památného hmoždíře

m vrchu v San J m n v Santiagu» Dlojoho před
svítáním JO.listopadu byli již povstalci na
svých místecrh. Kolem Koncada se stahoval
jkruh poloosbrojených mužů» Ještě před východem slunce zmocnili ae povstalci obchodu so
zbraněmi v samotném středu Santiaga n© Plasa
Dolores. Vykolejilí vlak,přerušili spojená
e deton&cemi zničili mosty nm centrální dálnici k městu* Po celém městě a v příetavi9ti
byly rozestavěny povstalecké hlídky.
ÍV 7*00 hodin, když Granma plula asi 300 km
jižně od Ifcla de Pinos,středem Karibského
moře, vypuklo povstání* Nepokoje a bouře
vzplanuly X v Ouantanaiau i v provinciích
Pinal-del Rio, Camaguey a v samotné Hiavanô»

Hlavní boj m rozpoutal o budovu policejního
ředitelství v Santiagu» Bojovalo se až do
poledních hodin. T povstání. padlo na obou
stranách 18 lidí a 200 Jich bylo raněno.
Sairtiagští netušili, že Granma Jé ještě na
Sirém moři, že nedojede včas.
T poledne JQJ-istopadu, i když se JeôtS místy bojovalo,byla již situace ve městě zvládnuta policií a armádou. Havana okamžitě vyhlásila výjimečný stav, vojenóký a policejní
aparát byl uveden do stavu maximální pohotovosti .7 prohlášení generálního Štábu vládního vojska, v němž se události v Santiagu komentovali, se také oznamovalo* že během 48
hodin dojde k vylodění expedtcenrujilistů»»
Tímto manévrem byly represivní orgány v zemi varovány á lidu současn§ zatajeno, že na
Kubu přijíždí Fidel»
Zprávy ze Santiaga zastihly povstalce v sobotu 1. prosince odpoledne,když aranma míjela souostroví Qran Oayman. Hlášení o porážce povstání a represóliích v Santiagu pozvedlo bojovou morálku povstalců&ajejich touíhu skoncovat s batíatovakou diktaturou®

Krátce po zachyceni zpráv z Havany» vyhlásil
Castro bojovou pohotovost své jednotky.Osádka se dozvěděla, že pluje na pobřeží Oriente
a k vylodění dojde mezi rybářským přístavem
Manzajrillem a vesnicí Nlquero. Podle nových
propočtů má přistát Granma v neděli 2»prosia
ce během čtvrté hodiny ranní» Povstalci obdrželi olivově zelené uniformy s omáčením
M — 25" - JUlio o

Z oe^desáti dvou příslušníků jednotky vytvořil Otoatro Šestnáctičlenný štáb a tři bojové skupiny»První skupina průzkumného charakteru» vedená kapitánem José Smithem se měla
vylodit Jako první, prozkoumat břeh a zajiílovat vylodění expedice zvenčí»Druhá tvořila střed* pod vedením Jtiana Almeidy. Třetí velel Hadi Castro a měla za dkol za jištovat výsadek od M ř e a po skončení expedioe
výbuchem zničit Oranmu» Povstalci byli vysbro jeni Jf dalekonosnými puškami s teleskopy® jy automaty mexioké výroby, 3 lehkými
kulomety typu Thompson, 40 pistolemi typu
Star» vysílací a přijímací stanicí.
V noci 2 »prosince

hodinu

po

půlnoci,

přiblížila se' Granma ke kubánským břehům.
Každým okamžikem měl být spatřen světelný
Signál CTabo Crus. Znamenalo to, že Granma
Je vzdálena od pobřeží Oriente přesně 30tail.
Hoberto Rogua, odpovědný za navigaci, vyšplhal se na střechu kapitánského můstku.
Kolem bouřilo Karibské moře. V okamžiku, kdy
spatřil záblesky majáku a rychle si v duchu
zopakoval Jejich intervaly, byl prudkou vlnou smeten se střechy přea palubu do temného moře» m Štěstí byl jeho pád okamžitě
zpozorován* Záchranné práce
byly ztíženy
blízkostí kubánského pobřeží a vojenské námořní základny v Oabo (Truz. Ntebylo možno
použít světelných reflektorů. Rogua zoufale
bojoval s vlnami. Nebylo lehké ho
najít.
Uběhla asi hodina, než se podařilo vyčerpaného a zkřehlého navigátora vytáhnout na palubu a Granma mohla opět rychle vyrazit
vpřed »
Ještě Jedna prudké změna kurzu a Granma mířila k břehům Kuby. Mnohému z nich, kteří
tak upřeně hleděli vpřed, se kaSdým metrem,
každou hodinou naplnoval osud. Věděli to»
Přesto mlčky tiskl každý svou zbraň, rozhodnut prodat svůj život co nejdráže.
Ofcbo Orus se svými signály rozřezávajícími
noční tm9 zůstal někde dalek, vpravo» Na
levo ©á přídě blikala vzdálená světla osady
ftlquero» Mezi ním a majákem je v délce asi
3*0 km pobřeží tímeř opuštěné. Několik uhlířských a rybářských-chatrčí,kouřící milíře a
osamělé bárky Jaou Jedinými svědky, že i zde
žijí lidé»
Pobřeží Oriente, na straně odkud přijížděla
Granma* je místy nádherně přístupné, daleko
do moře sahajícími píačitými plážemi, po-
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rostlé na břeha řídkýuii • p&lm&iai i bohatě
listnatými mandlovníky* Jsou však zde i místa, kterým Je lépe a e vyhnout *
«
Husté křovlsgr, saarůstajíeí hluboko do moře,
bahno, kořeny, liany, spojené a srůstající
tvoří přímo neproniknutelnou a nedobytnou
pevnost, ďe to mnohamilionové království
krabi, od nalý&h až po největší, vzájemně se
požírajících® Níský a hustý porost, zarůstající do moře zabraňuje přesnému odhadu kde
končí moře a kde začíná země«. Splsí kořenů
a lian, tvoří na mnoha místech pobřeží téměř neproniknutelnou a nedobytnou stěnu® Nad
vodní hladinou je říše vodního ptactva«. Lze
věru těžko říci» sda na štěstí čí neštěstí
zasaířila Gramma svou přídí na takový úsek po
fcřeží*4fc®
a SPÍ ve stejné vadálenoatit
Vpravo jsou nédhemě přístupné pláže, stvořené pro snadné vylodění»

když už první skupiny pr-onikla barierou
'houští a stanula na pevné píldě tOruké
sud brodila po'p&s
jajpau
nou a* nad hlavami povstalaä Qbjavll M M k U *
jící letoun? ptsBhla¥§ pélíeí dofečovinpQíJ
sebou«
Po

několika hodinách

prodr^y

9«?

skupiny beas
m P»¥J?au
Grajama skončil©«. T^vsla aaďm flní*
2*300 iní kubánské ^evoluce neméně 4f?amat£a<»
kýoh a
jících %
Miroslav Krpats

Bylo kráts© před Seatou hodinou ranní,
2»
prosince 1956, když Gramms dosáhla s dvoudenním zpožděním cíle a zakotvila asi 150
metrů od břehu©
ř

Noční tma již ustoupila svítánísbyl již aej~
vySší čas» Poslední chudý příděl dostala posádka v sobotu v poledne* Vshledtes. ke zdrže«
ní výpravy a porážce povstání v Santiagu,
padly i plány na dobytí Manzanilla a Bayama®
Novým podmínkám, přizpůsobil Gastro i další
postap expedice* Rozhodl, že jedotlivé bojové skůpiny se pokusí probít se do Sierry
Maestro, vzdálené 40 km, uchytit se zde a
vést partyzánský boj až do okamžiku* kdy
povstane celé Kuba* Změna plánů si zřejmě
vyžádá mačné oběti» S tím. se však počítala

Prvhí vyrašila k pobřeží průzkumná skupina
José Smitha o Byl s nimi i Pidel® Nestřetl®
se s žádným odporem® Krátce na to se začala
vylosovat i skupina Juana Almel&y* Vylq&ování až dosud probíhalo normálně« f
kdy skončilo vyloíování třetí skupinyaBaSl
Castro byl již posledním mužem na
palubě
Grammy, připravující nálož k její likvidaci,
objevil se z prava od Cf&ba
rychlý vojenský* člun® V doséní, že osádke jé ještě
na palubě, zahájil na Gramma palbu® Přivést
nálož k výbuchu se již Baúlu nepodařilo«.
První skupina

José Smlthac mslachlft

Mi^is^rtsvo školství a kultury
l$f
návr&y aa gabespeSení abaolyentij fyiakých Sfcti pří jaáptupu do
/č.
SI741/S4 « 9«£.jLfi$4/ v ^ v m m ^ l tká*
nomisko
odbor skupiny vynokýQh
Podapadta 4a
tak ministra a® JCv«aUt
Tybísáro s nejzajísmygjgí části*
mmä

platila » ttahniků rtéstupaí
t Q?é
T 6'v po ST,Pltí 1090 - 14Ž0 Sgg,
Pra^e byte taková.
po ptfvá 3 a§®íc©
stával absolvent 1 180 - 1 160 Kčs, v čUnOife
období ttj. od 3
do X sroku doattfni
o 200 Kčs víee v rámci té£a tarifní
Pak, podle dosazených výaiaäkfl absolventyř
měl podnik ohodnotit jeho činnost a
ho na kvalifikovanou funkci® Podia nov^JiO
návrftu «rf absolvent dostat y
3-6
mšsíaů tarifní třídu f 7
X«o»?
«tyftfei
«6
#1 iÄSlt
wrtá
vé zařaa^í f
1 500 Ečs»Fo uplynutí
druhého období
vedení
povtnno zařadit absolventa do funkce, pro kterou
je predepaáno vadôlání toho smftru a atupn§,
který absolvoval®®

Motto: V otázce formy Jsme našli poučeni
v "Literárních novinách8»

Večer onoho dne byl nabit dusným napětím atmosférickým«Tramvaj na Perštejně nervně cinkala a před stánky PNS netrpělivě postávaly hloučky Pražanů, čekající na svůj oblíbený list.
Kdesi nad Smíchovem temně zahřmělo a současně dusné ticho prořízl astrý výkřik:"Večerní Praha,
Večerní Praha, senzační odhaleni! Kdo zabil I.? Večerní Praha!" Zástup čekajících zhoust a
vrhl'se na kamelota. A zatím,••
Události předcházející této dramatické scéně
udály v tichosti Již před mnoha měsíci.
Začalo to onou anketou, kterou pořádal náě list před rokem na téma "Co udělat s organizací CSM?" Rozdali Jsme 2000 dotazníku. A čekali, majíce vdpohotovosti sčítací, kalkulační, samočinné a J. stro.Je, Jakož i 1'ogára k vyhodnocení výsledků» A čekali a čekali, jako ti Brouče^
málem Jsme z toho taky usnuli, Jak bylo v bedně pusto a prázdno.A když se měsíc sešel s měsícem
došlo předně 112 dotazníkůUspořádali Jsme tudíž schůzi redakce a probírali příčiny neúspěchu. A protože máme k lidu
v
biíž než na ÚV C3M, pomalu, ale jistě Jsme docházeli k názoru, že tu někde musí být zakopanej
/tudíž zabitej/ pes. Redakce se chvíli přela o Jaký druh psa Jde. Dogmatici zastávali názor, že
Jde o psa zn. pi.nčlík, tudíž psa zcela zanedbatelného. Revizionisté v našich řadách tvrdili,že
Jje to pes Jak te-le.Schůze se nadějně protahovala, atmosféra houstla a vzduch v kobce, kam byla
tehdy naše redakce na zácvik umístěna, se chvěl tajemným rytmem transformátoru. 0 Půlnoci vstal
prudce náš kriminální redaktor a do ticha, které vypuklo
pronesl tichým, leč zpytavým hlasem:
"Soudruzi, mám podaření, Že zde byla spáchána vražda!n Všichni členové redakce se po sobě zděšeně podívalJ., nebyli-li v průběhu schůze zavražděni. Zjistivše, že všichni Jsou celkem zdrávi
upřeně jsme Se dívali na našeho kriminálního redaktora, zda Je zdráv on. Ale pozorovaný pronesl
pouze 1 větu: "Mám důvodné podezření, že zde nebyl zabit pes, ale Iniciativa!" Po tomto zdrcujícím odhalení zavládlo v redakci 5'ledového ticha, které bylo rušeno pouze vytím ducha hygienického zařízení. Na sklonku 5. min. pronesl šéfredaktor: "Škvělá intuice dr.Watsone,mělo bý se
něco dělat." Po dalších lO'pronesI další člen redakce: "Mělo by Be zahájit detektivní pátrání
po vrahovi.""Ano, soudruzi, situace Je vážná,uvážírae-11 že každý mladý člověk má vrozenou Iniciativu a v republice Je 1,5.10° mladých lidi, pak zabít 1,5'mil. I. Je výkon, vedle kterého by
i Eichman zblednul závistí." "Ale kdo ho .najde?" otázala se redakce sborem,za který by se nemusela stydět ani na Wolkrově Prostějově.
I otevřela se všeredakční diskuse, která trvala až do 5*hoálny ranní, z níž přinášíme toto
stručné resumé:
1/ Po projednání detektivních schopností Jednotlivých členů redakce bylo shledáno, že nik'-,
do není schopcn najít 1,5.10° násobného vraha.
2/Svěřit případ kompetentnějším orgánům byio zamítnuto pro důvodné podezření ze spoluviny«
5/ Po projednání všech ostatních aspektů bylo dohodnuto případ svěřit souEromému detektivovi, kterému by redakce poskytla možnost neplacené brigády.
4-/Po konsultaci s kriminálním redaktorem bylo dohodnuto pozvat nám chvalně známého londýnského detektiva Sherlocka Holmese.
Již s prvním rannímtiavitemvyplížil se z mohutného dómu na Karl. nám. 13 tajemný atímf •
něm£ by cvičené oko detektivovo Jistě rozeznalo iredakčního posla, an on kráčí na hlavní poétu 8
důvěrnou depeší.
Došev na hlavní poštu^náš posel telegrafoval: Sir Sherlock Holme®, Baker Street 215/b.liondon, Great Britain. PŘIJEĎTE RYCHLE - PRIMA UKLÄDNA VRAŽDA -r MGZH03T
BŔIGADY - CEKÁME VAS - 0Dr
POVEZTE - BUCHAR - PHA 2, KARLOVO 13.
Protelegrafovav takto poslední peníze členů redakoe, zmizel posel úplně.
Příštího dne zrána bylo možno číst za sklen vrátnice na Kar láku telegram na adresu Buohanu
Stálo tam ; Buohar, Pha 2, Karlovo 13. PŘIJEDU PRVNÍM EXPRE3EM - CEKEJTE NA HLAVNÍM NADRAZI - •
HOIÍ4E3.
Příštího dne čekala naše redakoe na hlavním nádraží na expres Balt - Orient. Redakce,vážící si starých českých zvyků zakoupila chleba na kilo soli. Někteří členové redakce říkali, že
chleba by se měl koupit až vlak přijede aby. ne ztvrdnul ale byli nemoudrými přehlasováni. Za malou chvíli už chrochtavý hlas hlásil: »Expresní rychlík, achchchch - vrrr brrrr - chchr - erka,
Chebu, chchrrrr—-zně, Beroúchaaa — íždí do Prahy asi o 300#opožděn. Asi za š hodiny se železniční peron začal plnit zaměstnanci 8 luoerničkami, ručními vozíky,příručními Tuzex-girls a Ji-'

13

nýini. gejšaiui. Asi za půl hoainy ruch vrcholil, ale, expres nikde. Konečně vyšel z .úpravny muž s
čapkou jako krev, přistoupil ke kolejím, poklekl, hbitým hmatem smekl čepici, přiložil ucho ke
¡koleji a pronesl: "UŽ vyjíždí z Vyšehradu!» Ďav zašuměl, jakoby elektrizovánj "Ô" «Tak brzvl« a
menší hlouček nadšenců se vydal hledat přednos tu, aby touto cestou poděkoval C3D za tento v'ý on,
Ä Již se vyiiořil z tunelu mohutný oř parní.
Ve vystupujícím davu Jsme ihned zahlédli vysokou postavu Holmese v Jeho oblíbené kostkové
čepici zn» Tonak, šedém raglánu s lulkou v zubech. Spěchali jsme ihned za ním, avšak jakoby se
nám propadl do země. členové redakce se zoufale vrhli k východu, ale zdálo se,že nás p. Kolines
předešel. Redakce zůstala' celá zoufalá stát na opuštěném peronu; pouze u stánku PNS stál menší,
prošedivělý zemědělec v montgomeráku a kouřil partyzánku.
Tu nás onen>muž zahlédl a přistoupil k nám. Dříve,než mu mohla redakce dát menší :>opis místopisu Prahy, muž se nás otázal: "Redal-vce Bucharu?" uAno", přisvědčili jsme se slzami radosti v oku nad tím, že náš list je znám i v nejmenších vískách českých. "Těší mě", odtušil on
"já Jsem Mr. Sherlock Holmes, zde Je váš telegram.11
"Ó", vyhekl a6l po půl minutě mozkové činnosti náš kriminální r-edaktor, zvaný též dr,tf?.tscn,
"geniální převlek mistře a Jak Jste nás poznal?" "Oh, Jak prosté, milý Watsone, zeptal ]sem se
vás."
Uondaní Sekáním, nervovým šokem, horším zkoušky z organizace a jinými okolnostmi doprovodili Jsme p. Holmese do jeho hotelu. Pouze literární redaktor zůstal nezvěstný; úpli"- šokorén
drobil na trávníku ve Vrchlického sadech chleba ptáčkům a domlouval jim, aby papali. Když byl
o^půlnoci vyzván příslušníkem VBfi aby opustil trávník, nutil • u posolený chlebíček a dál: ":ľy
můj stehličku, pojä si klofnout. Ještě štěstí, Že staršina V3 byl dalším výborným přestrojením
geniálního detektiva.
Příštího dne zrána tloukl na dveře šéfredaktorova apartmá na Hlávkově koleji neznámý údržbář.Chodby tajemně zely a občas se po koleji rozlehl výkřik studenta. Vtom se ze dveří vynořila
střapatá hlava a zažbrblala: "Co je?11 To byl šéfredaktor.Údržbář hlasitě pronesl: "Jdu vám promazat Ústřední topení,sir."Tu jistě každý, ba i slepý čtenář pozná, Ze to byl náš geniální Sherlock. Oba muži vstoupili do pokoje.Protože nechceme vstupovat do intimního pokojíku mladého muže
v py *ama /tím méně pak naše spanilé čtenářky/, zůstaneme přede dveřmi .Asi za pul hodiny se dveře otevřely a ještě mezi dveřmi šéfovi Mr Hoímes připomínal: "Tak jdu pátrat do terénu.- První
raport bude za několik dní. Nashledanou!" "Mnoho štěstí Mr. Kolmesi!" odvětil tento a hlasité
zívnul,
A dny plynuly...
Po mnoho dní zůstávala redakční schránka prázdná.Ale neviditelné síly již pracovaly prones.
Za týden se opět konala redakční konference:šéfredaktor odemknul onu známou sklepní místnost,otevřel, zmizel na okamžik ve tmě^ když...
když tu se ze schodů ozval zděšený výkřik a následoval pád bezvládného těla.
/Pokračování příště. /

Dě.j prvý r
Vážení soudruzi, dovolte, abych vás jménem závodu co nejsrdečněji uvítal. Přicházíte do našeho závodu,jistě se vám bude
líbit u náš. U nás bude o vás co nejlépe
postaráno» Budeme pečovat o váš odborný
růst i o vaši morální vyspělost» Jsme přesvědčeni, že budete nadšeni našimi halami,
celým naším závodem a především organizací práce, která je zásluhou vedení našeho
závodu skutečně na výši»

Krátká
divadelní
hra
s nepříliš
absurdním T A K
námětem T O
JEŠTĚ
BÝVÁ

Dě .1 druhý;
Jo, Franto, tady máš ty nový
soudruhy.
Tak tamhleten Je dost silnej, tak by mohl
v soustružně vozit špony. Vás dva si vezme
Tonda k ruce, a abyeh nezapomněl, v přípravě nemá kdo jezdit s ještěrkou, tak tam
by mohl jít ten posíední, má specializaci
dopravní zařízení, tak to je akorát»
0ě l třetí r

Skupina novopečených inženýrů vstupuje,
první den v závodě, do pracovny soudruha
ředitele »

A co byty? TTo, to si jděte tamhle na MNV,
ti už vám něco dají»
\ .
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P8.1 Štvrtý?
,'
Vy chcete byty? ITo to J* od vás hezké* A
vy chcete bydlet tady, ano? A proč? Že tu
pracujete? No to snad není rozhodující, že
jo? Ale soudruzi, mg tak lehko nepřesvědčíte, vždyť můžete dojíždět. Že Je to daleko?
Soudruzi, to slovo nemám ve slovníku! Takový tři roky to budete muset vydržet! A pak
uvidíme.

Statistika
Obavy
Svatka

Děj pátý;
Tak to by bylo devět set čistýho, to víte,
nemůžeme vám dát víc, fondy Jsou hubený*
Mládenče, nerozčilujte se mi tady! AS se
něco naučíte, tak vám výhledová stovku přidáme »

Motto: V naší společnosti jsou mladí lidé
i jejich rodiče zbaveni téch existen
čních starosti, které měla a má mládež i rodina v kapitalistické společ
nosti.To je naší oprávnenou chloubou.
A my budeme dále tuto péči o mladé
socialistické pokolení dále rozvíjet
a prohlubovat. Ovsem tak, aby to u
detí a mladých lidí nevedlo k lehkomyslnosti a úplné bezstarostnosti,
nebo dokoncef aby si někteří mladí
lidé nemysleli, že když studují, že
tím přinášejí nij«kou obět, aby se
u nich newtvářel dojem, jako by ke
všemu mohli přijít bez vlastního při
činění.

Děj Šestý;
Soudruzi, velmi lituji, ale propustit vás
nemohu» Počítáme s vámi» A- potom , sotva
jste přičichli k naší práci, už zase odcházíte? Já nevím jací vy mladí jste» Že tu
aáme mnoho míst obsazeno nekvalifikovanými
lidmi? fTa tom snad soudruzi tolik nezáleží*
TO je přece jedno, někdo to dělat musí* A
pak soudruzi my máme životní Školu*
D&.1 sedmý:
Mám to já problémy. Nikdo tiechce dělat.
Ani ti kluci iníenýrětfl Sotva přiSli, už
chtějí utíkat. Ale Já Je nedám, já je potřebuji, Oni maj umístěnky, Já mém Spony!
Z divadelního programu;

Z projevu soudruha Antonína ¿Novotného,předneseného na Václavském náměstí k 15. výročí PO GSM.
Nikdy jsem neočekával, že dostanu neco
příjemného bez vlastního přičinění. Přesto
sa ale domnívám, že dělám jakousi "obět
tím, že studuji. Po vyslechnutí uvedeného
projevu j«em se snažil své intuitativní cít*ní nějak doložit.

Tento dramatický kus byl složen jako epitaf na hry současných jeviSť. Musíme se
krutým způsobem vypořádat s aranžéry těchto scén,neboť jejich Jednání již delší dojuje naSi veřejnost. V rámci boá«-*a-lepSÍ, světlejSí až oslnivou budoubu znepokojuje naSi veřejnost. V rámci boje za lepší, světlejší až oslnivou budoucnost to dokážeme. Tak slibujeme.
Lk

Stála na Kampě 8 cigaretou v ruce.
"Proč tu stojíte?"
"Cekám, až bude deset večerlm rohrdlivě.
Přijal jsem výzvu: "Líbíô se mi tím víc,čím
silnější je odlesk slunce na hladině vodní."
Bylo deset ráno.
"Básníku!?"
Zasmál ¿pem se jako Ďábel,ale bylo mi do breku.
"DR"
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Po skončení povinné školní docházky jsem
odešel na jedenáctiletku, můj Abstraktní
přítel do učebního poměru.Tři roky nás rodiče museli živit, šatit, atd. Středoškolská studia se tedv z hlediska nákladů kompensují s učebním poměrem /při zanedbání
kapesného a výdělku v posledním roce učení/
Rozdíl nastal až tehdy, k^yž jsem byl přijat na vysokou ákolu a můj přítel keoustru
hu.
TeS necháme chvíli hovořit statistiku. Nebudu se zabývat konkrétním případem růstu
mezd vzhledem k délce pracovního poměru,
ale průměrnými hodnotami, protože zde platí
s dostatečnou přesností zákon velkých
čísel. V roce 1962 byla průměrná mzda dělníka 1 471 Kčs měsíčně. Za pět let wdělal

tedy můj přítel a soustruhu 88 260 Kčs.Neexistují sice oficiální údaje o tom, kolik
korun spotřebuje student ročně,ale většina
mých přátel žije z 500 Kčs môsíčnô.To znaauenóyže za svá studia spotřebují 30000 Kčs.
Uvážime-li, že průměrný plot inžeriýrsko-technického pracovníka je 1873 Kčs,pak máme
dostatek údajů k sestavení dvou rovnic o
dvou neznámých. Jejich řešením, které je
jediné zjistíme,že k vyrovnání příjmů dojde po 25,8 roku* Těch osm desetin lze zarnedbat, protože vysokoškolák má pousa rok
vojenské základní služby* Tedy zhruba od
s^sých padesáti let budu mít absolutné
větší příjem než můj přítel® ledy Moběí"
žádná®

|ns družstevní výstavbu se pohybuje od
¡14 375 Kčs do 18 125 Kčs. Pochybuji o smyslu zjišťování, kolik procent z těch 2,2%
tvoří vysokoškoláci® "Otázku, zda jim bude
bydlení bezprostředně po sňatku vyhovovat
odpověděl kladně každý čtvrtý pár. Víc než
třetina mladých lidí počítá, že dostanou
byt ze státní výstavby, a to i v těch případech,kdy příjem na osobu přesahuje tisíc
korun a kdy tedy naděje na získání bytu ze
státní výstavby je malá®"

Život však není tak jednoduchý, aby se dal
vyjádřit exaktním řešením soustavy dvou lineárních rovnic, které navíc nejsou sesta*veny ze zcela přesných předpokladů® Týkají
se totiž pouze 70% vysokoškoláků, protože
29,,6% studujících na vysokých školách /bez
ped.institutů/ pobírá stipendium v průměrné výši 3 871 Kčs ročné® Nemohou vyjádřit
ani sorální a subjektivní hodnoty, jako je
radost z tvůrčí činnosti, práce v. "bílém
plášti", větší uplatnění v budoucí automatizované výrobě atd® Rovnice jsou stavěny
na současné situaci ve mzdové politice, nal
ze totiž nijak číselné vyjádřit poměry po
2í> letech® To je jen několik z mnoha nedostatků »kterých jsem si vědom a které poněkud tendenčně zamlžují celý problém® Přesto
se domnívám, že lze alespoň orientačně užít
sí skaných a redukovaných výsledků k podepření tvrzení, že lze najít jistou "oběí* ,
kterou děláme vlastním přičiněním®

Jít z deváté třídiy do učebního poměru znamená vydělat za pět let asi 80 000 Kčs.
Spotřebuje-li můj přítel 50. 000/za stejnou
dobu student 30 OOOKČs/ zbývá stále 30 000.
Za to lze pořídit byt i jeho zařízení vlastním přičiněním, nikoliv "věnem" od rodičů.
Bylo by mi
špatně rozuměno, kdyby někdo
chápal tento problém tak, že můj svět se
skládá z bytu, moderního nábytkusledničky,
motocyklu atd.Přesto je však nutno uvážit,
že určitý životní standart je obsazen právě v užívání těchto věcí. Je sice pravda,
že člověk, který strávil pět let v posluchárnách a kolejích s minimem peněz od rodičů v kapse, získá tuto životní úroveň
také, ale důležitou otázkou je KDY?

Abychom ji mohli blífce požrat, použijeme
několik výsledků sociologického průzkumu
rodirsy v socialistické společnosti »které zí
skala Státní populační komise v roce 1963®
"Průměrný věk městských snoubenců v době,
kdy uzavírají sňatek je u mužů: 23 lat a u
žen 20 let®"Z toho plyne,že po absolvování
vysoké školy lze jiži podle statistiky pomýšlet na ženění. "Osobní příjem *e chvíli
sňatku 1000 - 1 250 Kčs u 35,5 % dvojic."
To tak odpovídá nástupním platům na umístěnkách. Mi)vě třetiny snoubeneckých dvojic
nemají v okamžiku sňatku žádné úspory? Týká se podle mého,názoru 90% dvojic,v nichž
jsou oba vlastníky vysokoškolského diplomu®
"2,2% mají družstevní byt." Členský podíl

TeS by bylo na místě tuto snůšku faktů
utřídit, ob jek ti vně zhodnotit a vyvodit závěry® Vím, že je to nejpolemičtějsi a nejobtížnějěí, přesto se o to pokusím:

Domnívám se možná nesprávné, že
užitná
hodnota zmíněného životního standartu je
nepřímo úměrná věku.Vycházím totižnz před«
pokladu, že vlastpí. čtyři stěny mají pro
pětadvacetileté novomanžele větší význam,
než sebekomfortněji zařízený pěti pokojový
byt pro tytéž lidi v padesáti letech®To«
¡též je i s cestami do zahraničí atd®
Tady už je ta "obftl" vidět zcela jasně®
Je to nedostatek prostředků v době, k4y je
nejvíc potřebujeme k založení vlastního,
finančně nezávislého života a rodiny® V
nové učebnici občanské nauky,která je dnes
v SSSR povinná pro nejvyšší třídy
všech
středníchnškol se k tomuto problému stavějí ještě resolutněji:"Žít na náklady rodičů znamená závislost a neslouží ke cti .sovětského člověka®" Nechci tvrdit, že snaha o vlastní, hospodářsky nezávislý život
je jediným důvodem nesplněných levot nábo-

ru na vysoké školy, nebo dokoneé znevažo vat celý problém tvrzením, že malý zájem
a ma t ematicko-fy sikélní fakulty university qfikalytechnického směru vůbec je způsoben tím, že studenti s vlohami pro matematiku si to umějí spočítat. Přesto je ale
nutno se nad zprávou Ústřední komise lidové kontroly a statistiky s 1. VIII. 64
zamyslet a z tohoto hlediska se také snažit o řešení*
*

Prvním křikem je návrh ministerstva školství, podle kterého se má na úpravu nástupních a dalších platů absolventů vysokých škol uvolnit 300milionň Kčs ročně «Státní mzdová komise by měla první etapu tohoto návrhu realisovat do konce příštího roku.Bude~li tento návrh uveden v život,pomůže posílit společenské postavení inteligence*
Také podnik, který potřebuje vysokoškolsky
vzdělaná kádry, by svým povinným závodním
stipendiem mohl anulovat položku 30000 Kčs
v rovnici o dvou .neznámých. Podle mých informaci je v republice 460 závodních stipendistů, což ¿9 číslo zanedbatelné o»lé.
Na př. v Maroku má každý student stipendiím ve výši 500-800 deranů/t j. podle úředního kurzu 700 •«1120 Kčs/měsíčně *Mar oko ta
ké potřebuje stavět,vyrábět atd.- plněvšak
chápou, že by to šlo těžko bez vzdělaných
lidí» domnívám se, že by tím vznikla ivětší materiální zainteresovanost na stu-»

diu a klesla úmrtnost, protože vracet pak
několik let podniku stipendium je při nejmenším nemilá* Tyto požadavky jsou v naší
hospodářské situaci jistě maximalistické,
ale jejich řešení je neodkladné*
Zatím se totiž nedostatek prostředků u nás
řeší půjčkou* Půjčka je humánní zařízení,
které má jedinou výhodu - peníze se nemusejí vracet najednou* Připomíná mi to,ale
našeho psa, kterému kupírovali ocas na několikrát, protože useknout najednou tak
velký kus by ho moc bolelo. Řešením by také bylo oženit se a hodnou dívkou a spořivou, která by šla manuálně pracovat a ušetřila na byt, nábytek a dvoje cíchy* Ovšem
něco vyženit je při jít k tomu bez vlastního
přičinění, tedy něco, co je nám vyčítáno.
Závěrem bych chtěl upozornit, že v článku
není položena otázka zda studovat či nikoliv* Kladnou odpověS totiž předpokládám*
V této základní otázce má dnes velká většina lidí jasno* Méně jasno už je v tom,
zda studium je také práce, kterou společnost potřebuje ^ nebo zda je to soukromá
věc jednoho každého. Ghtšl jsem pohledem
na tuto problematiku z posice
studentů
odmítnout názor, který se v poslední dobé
ustal uje ve veřejném mínění, že vysokoškoláci chtějí mít nějaká výsadní práva, že
společnosti málo dávají a mnoho od ní
chtéjí.
Milan Kupec

Ten den byl nabit k prasknuti*
Jsa svázán pouze obruči čtyřiadvaceti hodin,
leč Jeho hlava Ještě pořád odolávala palčivým dotykům
té nejsoučasnější současnosti,
ukájejíc ee pouez vidinou nastávající relaxace®

Nyní Jíž Jen tleho a klid zabodly své áípy
do Jeho bolavých a otupělých hemisfér,
a injektujíce Je životodárný» nektarem spánku,
chtěly se postarat o rychlou renovaci Jeho duševna,
,na svého společného nepřítele»

Ten se však přihnal tak rychle a znenadání,
že ticho a klid se sotva stačily jakkoli obrnit
a nezbylo jim než ustoupit z teatrální scÄiy*

A tak sen,j8a nyní pánem situace
začal mučit psychopatovo nitro,
potměšile,
používajíc řady neJnesouvislejších: proměn
Jako by chtěl říci z Ele o to vSe Jsi okraden,
toto vše není ti dopráno soudně vnímat!
rozumně katalogizovat!,
toto vše vidíš Jen 7 křivém zrcadle svého nemohoucna *
A proměnil se nejprv ve valčíře*
jež vyráběl na strojích minulého století
Jasně rudé tyče,
tyče,které rychle chladly,
tak Jako lidské city,.
proměňujíc se v universální nic neříkající 5eá,
proměnil se v Jeho smutné,zapadlé oči,
s víčky zprůsvitnělými kofeinem a nikotinem,
v jeho rospukané,žíznivé rty,
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proměnil se v mozolnáté ruce,
jimž nebylo souzeno mačkat knoflíky a páky,
ale jen křečovitě svírat těžké ocelové kleště,
jež ho paralyzovaly svými dotyky jak Jedovatá medúza

proměnil se v ploché prsy dělnic,
jimž šlechtitelka člověka přeochotně napomohla
k nestvůrným deformacím,
proměnil se desetkrát,stokrát,
snad tisíckrát,
ve starce,jenž kdysi modlíval se k bohu S»,
a v jeho dnešní zsinalou tvář,
v kvílející duše rahabilitovaných,
ve velkého šimla,jenž dnem i nocí bdí,
by tráva nenarostla výš než smí,
a každé opovážlivé stébélko ubijí,
ráznými ddery svých okovaných kopyt,,
v odulé rty komandantů,
vyřvávajících svá hesla do důvěřivých davů,
v nedůvěru a podezřívavost
8
gigantickým křestním listem,
v rozjásané tváře pionýrů,
jimž se za čas těžko bude cháftet,
v nasládlé optimistické palcové titulky

a trestaneckou kouli,
jeS nedovolí nikomu příliš velký krok.

Takto velkolepě trýznil sen ubožákovo nitro
aplikujíc metody ne¿modernější inkvizice
až daleko silnější vědomí spolu s procitnutím
zlikvidovalo tento sen psychopata.
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Ten cizí kluk
Vi.^íŠ, zas se potkáváme!
Dřív to byle sice ča.ctčjší, skoro každý
týden. To ještč byla zima a ty jsi nosil
Šedý plyšák. Chodil jsi bez čepice a připomínal jsi mi Suchého. Hloupé přirovnání,
viá? Neporobáš se mu. Snad je^ to tím, že
jpho znám jen tak z televize, z filmu, z
rampy. A tebe vidím takhle blízko, normálně, přes ulici.
Vůbec si nevzpomínám, kdy a Vde jsem tě vid51a poprvé. Až jsem si jednou všimla, že
se na mne vždycky tak díváš, tak divně, jako bych měla pinku na nese. Ale to nemůžeš
vidět, protože jdeš ná druhém chodníku.
Naposled jsem tě viděla někdy v únoru. Pamatuji si na to velmi debře. Sel jsi s kamarádem. Vždycky chodíš s kamarádem, ale
toho si nevšímán. Možná, že
ho dokonce
znám, ale - prostě nevím.
Šla jsem tenkrát s Milošem, jak teä. Drželi jsme se za ruce, zrovna jako te3. Musíš
vědět, že s ním chodím . Vidíš nás přece
vždycky spolu, ruku v ruce.

V tomto čísle Vás chceme alespoň trochu
seznámit s časopisem Libereckého pedagogického institutu» "Sutr" vychází nákladem kolem 400 výtisků, .je tištěn cyklostylem a
obvykle má jako přílohu grafický list. Cena 2 - 2,50 Kčs. Obsah je především literárního charakteru.Původních uveřejňovaných
povídek a básní je mnoho.Redakci Šutru se
patrně ani nezdá o potížích, jaké máme v
tomto oboru my. Bez dalšího povídání dv£
ukázky.

Něco jsme pí povídali a smáli jsme se. A
pak jsem tě uviděla na Iruhéra chodníku.
Schválně jsem čekala jestli si mě všimneš .
S kamarádem jste o něčem mluvili. Potom
jste přestali a ty ses začal dívat na mne.
Byli jsme od sebe ještě dost daleko, přes
ulici a ještě asi dvacet metrů. Ulice byla
celkem prázdné, nikdo nešel a ani tramvaj
nejela.
Celou dobu, než jste ušli svých deset metrů
a my také svých deset metrů k bodu našeho
pomyslného setkání, mezi nímž byla ulice,
jsi se na mně díval. Upřené a zkoumavě.

Václav Červenka

Vyprahly mi údy

TSsně před tím Jsme se s Milošem něčemu smáli» Zůstal mi na tváři smích a podívala jsem
se na tebe» Miloš nic nezpozoroval, myslel,
že se směji tomuvco právě řekl»

roztrhla se ústa
a jedna žena tlustá mi přitiskla své prsy
na klopy mého převlečníku
Když tramvaj trhla
šlápla mi na nohu
jakoby nic
a tvarohová brada se jí třásla
ve směru Jízdy
A vSichni tvářili oe jako fronta na maso

Ale já jsem,zatím co jsme ušli svých deset
metrů,nespustila z tebe očí. A dívala jsem
se a usmívala na tebe,ne ria Miloše, jak si
myslel on, ale na tebe, a tys to věděl nebo tušil,ne, určitě jsi tó věděl, že se usmívám na tebe,asnad proto jsi přestal mlu-
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vit © kamarádem, Který, šel a tebou, i Jsa
jsi se němě díval« Mlčky a velmi, valmi
překvapeně•

kat ruku. To se dělá. řo kinä m é bu4$è
doprovázet a třeba budeš rozpačité pokašlá
vat a nevědět jak začít,tfebo*pfcudeävg*
dět moc dobře a vezmeš %o útokem, že minemrknu« To už je ale houby roajantika,

Potom jam© se minuli, a už nebylo nic* Ani
jsea se neohlídla. A dokonce - promiň mi
to - přestala jsem na tebe myslet«

A třeba jsi úplně jiný. Tedy, po
Srno, n a v y p a ^

A teä tě potkávám znovu. Jd$ô aám, úplné
sám* Baz kamaráda.A já zase a Milošem, tradičně. Jek by to asi dopadlo, kdybych, i já
šla sama • Třeba dřív v zimě* Ty v šedém
plyšáku a já ve světlehnědám. Myslím, že
asi stejně.

m

nVjtyftftp
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Ani dobře nevím, $ jafcá kastě Ú
Kdyby žili ve dva^tóift století mu§ketýf*,
tak snad k nim. Ale mušketýíi nejsou a ty
jsi asi student.
A proto bys nebyl třeba ani trochu roman-»
tický, ani rvavý, a£e šli bychom třeba na
veselohru. Vůbec by sis mne nevšloal, ¿ m
někdy když by ses hodně smál, dotknul by
ses mé ruky* Lehce, nepatrně. V tom leh-»
kém tónu bys pokračoval i po kiné»

Dn*s jsi byl úplně jiný. Bude to aai tím
j*rem a Šeříkem, který tu tak pronikavě
voní. A taky tou hezkou košill^která ti tolik sluší. MikOy jsem ai nevšimla tvých
vlasů. Vypadáš, jako-jako, nevím, kdo, prostě asi jako někdo mezi Gérardem Philipem. a
Honzou Třískou. Zajímavé, ani pro jednoho
neho ruji a nevzdyphám.

Vždyt by se nemuselo zůstat jen při té
první schůzce? Za týden potom bychom mohli
jít třeba do divadla« A potom se projít
mezi neopy. Neony jsou veaelé - žlutá, rudé, oranžové, modré, zelené, - a my by
také byli« Ten večer, ale musel by to být
hezký večer - bys mi třeba pošeptalf že
mne máš rád. Jenom trochu, a já bych tô sa
to pohladila.

Poslouchej, proč ty se na mne pořád tak díváš? Tak pomalu,opatrné a vyčkávavé? Líbím
se ti? A chceš se se mnou seznámit? A to
mám snad začít já? Ale ne, to nechci 1
iNajdi si mne. Já vím, třeba ti tady překáži Miloä, s kterým mne pořád potkáváš. Má)me vlastně proklatou smůlu, že jsme se ještě nikdy nepotkali sami. Jedna a jeden.
Ale najdi si mnel Třeba divoce, klukovsky
a taky trochu romanticky .Jdi za námi a sleduj nás,lidí chodí dost a určitě si tě nevšimneme, protože máme. oči jen jeden pro druhého. Jdi tiše, nenápadné, asi dvacet metrů
za námi, zastav se, když se my zastavíme
a tak. Pořád za námi.

Nôk<Jy v neděli bychom si třeba vy^i
Odpoledne, víš, až bude teplo. ířete jPMm
na kytičky nebo na kolotoč «Mohl bys mi vy*«
střelit opici» Takovou malou, chlupatou
gumičce. Měla bych urSitê ohromnou radost,
protože já
většinou radost z takovýQh
hloupostí a,fljtaliôkaatlt®r^vô jako se dovedu smát jen tak, * ničeho, Jako
m
desce« Tedy, tak úplné ne, ala âlqubft»
Třeba bychom ae vůbec aefyéâfl&i« fcřeiietair
si to, tu vzácnou shodul Seatpápt ti
rozvodů ročné,průméTOě
třetí
s tví Je rozvrácené * w ~ w
pe$a|.
byçfeoni nebyli manžali, ale
-

A až nás doprovodíš až na náš roh, kde se
vždycky loučíme,lhostejné nás přejdi a neohlížej se. Můžeš si v duchu představovat,
že to, co se děje sa tvými zády, můžeš mit
sa týden, za měsíc. Záleží na tobě.
Zapamatuj si kde bydlím, a nebo mne oslov
hned jak Miloš odejde.

Chodili bychom spolu ?ok, dva, žili bychom
spolu pět, sedm, deset let, překonali bychom kritická léta manželství a - nic i itovedeš si to představit? Já net Vlastně,
proč ne«Jsou i opačné případy,jfftoftU* W "
lu šest let, pak se vzali ç ça
ae r o ^
vedli. Proč spolu çbodiU
to je œi záhadou.
mtäeXrtfí n»14~

A potom, potom uvidíme.
Seznámíme se. Potom třeba půjdeme do kina.
To se chodí. Na nějaký pitomý alacLák jen
a jen proto,abys mi mohl hodinu a půl mač-
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Návrh nového zákona o vysokých školách se
odliôuje od dosavadního velmi zhruba tím,že:
1* Předpokládá vědeckou činnost jako povinnost vysoké školy»
2* Nahrazuje jmenování akademických funkcionářů /rektorů,děkanů/ svobodnou, tajnou volbou»
3^ Zaujímá stanovisko k propůjčování skade mických titulů.
4* Přináší nový systém do kategorie učitelů.

ká» Třeba proto, že ai i Bij'udělá flBŮSku
veškerých životních zájnů a Šablonu pro
státní notorické kamarádství sa každou cenu«. Co se nevidí, tomu se nevěfí* Jsme dva
životní kamaráditnlkdo třetí není naprosto
vítán, leda tak dítě* Mlčí a získává srdce
obou. Srdce bez vzájemné řevnivosti«
Co myslíš, měl bys mne rádf NfevíS, viit
To by se poznalo» Třeba brzy, třeba by to
trvalo dlouho. A třeba vůbec ne *
A poslouchej, ted mne napadá - ale nezlob
se - mne by to třeba přestalo bavit* W e b e
by se mi to vůbec nelíbilo» A byla bych
nešťastná* TJr se dlvíšt
Vždyť Já ani nevím, jestli bys mil takový
měkký svetr» Víš pro mne, s tím ae vždycky
mazlím» A lísám se Jako kočka» Miloš říká,
že mám mnohem raději ten
svetr než jeho*
Měl bys?Nemôl,vi3T
Neměl, Já vím. Takový Je jenom jeden, jde
teď vedle mne a já si ho opatrně pohladím,
aby MiloS nevěděl»
A ty, na druhé straně chodníku, ahoj t TO
se na tebe nebudu dívat*

Obsah prvního bodu přešel na většině vysokých Škol do praxe i bez formulace: "Výsoké Školy jsou výlučnými nositeli komplexního rozvoje vědních oborů." Výsledky jsou
ovšem velmi často ovlivněné dotací od
MŽK na vědeckou práci. Nyní bude tedy i ve
finančním plánu úplně Jasno, zda výzkum na
vysokou školu patří či nikoliv^
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Svobodná volba akademických funkcionářů
tiení jen projevem důvěry, ale spolu s dejentralisací, která si klade za cíl, aby
základní Jednotkou vysoké školy byla opět
fakulta s katedrami, Je výsledkem snahy

V současné době se nejen v československu
projevuje rozpor mezi úrovní Bkoletví s
rozvojem vědy a techniky* FTa Jeho odstranění působí neustálé změny osnov a výuky,
nové metodicko-pedagogické principy a v neposlední řadě i úprava délky studia* Tyto
změny Je nutno zabezpečit i pomocí zákona,
jehož návrh byl předložen k. diskuzi a koněčné znění má v březnu schválit Národní
shromáždění*
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odstranit složitosti v řízení, rozšířit
pravomoci akademických funkcionářů» že taková opatření budou v mnohém výhodná i pro
studenty Je zřejmé».
Akademické tituly, zavedené v roce 1953 aa
nevžily a Jsou v rozporu s tradicí i veřejným míněním* Proto se nevrhuje
zpětně
označit všechny absolventy vysokých škol
technického a ekonomického směru /bez pol*

' mmmuŕ
tntô«
iKimffetnifco srnm. a
mkomw&t U
ttämz?'
wMlztií
P«**««-giétí
ornici Btfeätd«h äkol
můw
označeni -¿í.tul®» stčedoäkolský p w f t « ^ »

Opatř*n£ badou prováděny ve spolupráci
s TJtfUSSC, ktaré 00 snaží, u pMbléänutifli
ke «pacifický» posgrAtt toho kterého äkoletví, koordinovat význam titulů tak, aby
nedocházelo při mezinárodním etyku k nejasnostem*
tľový® systémem v kategorizaci učitelů ee
robami zavedení jakéhosi mezičlánku we*i
asistentem a docentem. Půjde prakticky o
výhradně pedagogickou funkci s titulem odborný lektor. Tato změna směřuje spo]'* s
ostatními opatřeními ke zkvalitnění výuky.
Zákon považuje za řádné studium nejen denní, ale i večerní, dállcové a externí .Délka
denního studia je nejméně čtyři roky, na
pedagogických fakultách tři roky. 7 ostatních formách se . přiměřeně upravuje. Délku
studia na vysoké škole, popřípadě fakult*,
stanoví podle povahy ..studi jního oboru vlada vládním nařízením, ňádné studium na vysoké Škole se zakenčuie vykonáním státních
závěrečných zkoušek.'fiádné studium může být
rozděleno do dvou etap. tfspěšné zakončení
prvního stupně poskytuje nižší vysoko školské vzděláníf které umožňuje zastávat
funkce v národním hospodářství a společenské výstavbě stanovené vládou.
Dosavadní požadavky kladené TIB absolventy
vysokých škol jsou dále neúnosné a předpokládají revizí pojmu absolvent vysoké Školy. Je chybou předpokládat, že po promoci
musí posluchač ihned všecľno "umět".
<Te třeba reálného pohledu na tof co můžeme
za současných podmínek a stavu na vysokých
školách od absolventů vyžadovat a také, co
vlastně republika v jednotlivých oblastech
národního hospodářství potřebuje.

V diskusi k zákonu se objevilo např*, á@
základním zdrojem ze kterého e® bode čerpat
při krácení vysokoškolského studia, plánovaného na některých fakultách už pro nejbližší dobu jfiou rezervy, objevené komplexním rozborem studia® Například ČVUT z cel-

Zwtéhz počtu 5 OCO ho'Jin nesouvisí' bezyf
a oboi't'T
D0-1 500 výukcvýoti
hodin* Rsdukce se předi); lúfrá u vvuky .nanclenínisnm, kiU jsou, př r s pentfrn. vy. trk ý
počet hodin, podlo obJekti?;-'íh-\ zjíSti ní,
fakt ické znal os t i rtepa trné, po v vr ní • Ur~
Žité tématické znv?ny er
? ^.-i . •
\
m výuku déjín :K2*?. Pod^ :.'vtr:,; n přír.poň n bv
byla r-íflUstce návrhu fť.:5j; 7 • ' / , ; -Ujdu je
výulru vojenských vil
f . .
náct dní*
0 tóra, Ja;.v ciuí! potká t. 1
«e řírí? a s-y*; x .».iiak«-4 •».'»
abychom ^e jí z;Ač?ip.tnil í «

, rozho.-/.í no -ntó
- upe -

Z diskuze
Otázka:
•
#
Odpověď: •'Tato otázka soudruzi přesahuje rámec večera. Musíme si uvědomit, Že jádro
věci je příliš široké, a i když je zúžíme,
je jasné, jak Je problematika nejasná. Nesmíme uvažovat schematicky,nutno chápat problém v celé jeho komplexnosti. Pak vidíme,
že do všeho nelze vždy dostatečně vtdgt.
Nechci tím ovšem říci, že bychom důkladným
vědeckým roaborem podloženým konkrétními
podtrhuji konkrétními fakty nedočli k sávgru* Je nutno odvrhnout všechen subjektivní
nános, soustředit se na objektivní stránky
zaostřit do reality a pak i odpovéá na danou otázku Je zcela evidentní.
rr gý *r

Protože Jste padavkové8 říkáte o náa9
Se
ghuligénl,
a tak jste odrovnali jedfljí
kterou Jste vzali u fyRty»
poněvadž Jsté samí

Dvacet roků Jsme vám dali
abyste z nás udělali chl$pgf
¥ 14*99 <
Chlapy v dobré vůli»
Jenže vy Jst® z nás neudě|||í gfif.
spí
poněvadž Jste samí padavka^ *

s poloviční chlapi a nsěe duěe
u o polovic mladěi nežli my.
siáme
L t slzičky nad v3ímfčemu jste nás
lučili o

protože Jete sami padavkové,vykupovali Jste
od nás klid*
Dokud Jsme byli špunti,kačkou na biják
a na zmrzlinu*
Neudělali Jste to pro nás*
ale pro své pohodlíčko*
Protože jste sami padavkové*

Schovej tu bouchačku,
pane strážmistr,a dohod nám radši
ně Jakej prima melouch*
To máš opravdu v lásce tenhle režim,
co mu tqdy děláš poskoka,anebo máš rád
jen to svoje právo
na žold a penzi?

Ukaž, Jak si stojíě jako člověk,
pane ministr,
kolik Jsi spáchal dobrých skutků
ve slupce křesťana?
Co Jsme jiného než zpitvořeniny
vaěí prolhané existence?
My děláme kravál veřejně,
ale vy se rvete nemilosrdně
v zákulisí»

/tato báseň byla otištěna v zápaďoněmeckém
studentském časopisu Jako báseň neznámého kluka
na adresu dospělých - převzato ze Světové literatury/ .
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a převraty
aneb nový vítr

v ČSN na fakultě

pi*

kľ

5«

Saint Ěxupéry: Vždycky m§ zachvátila hrůza, když Jsem si uvědomil, že Jsem Jen divákem.

Zvolené motto vyjadruje vztah většiny členů ČSM na fakultě k této organizaci .Jen s tím
rozdílem,že hrůza přerostla u mnohých ve lhoateJnost;NepteJme se po příčinách,Jflou známy.PteJme se po tom, oo dělat, abychom my^ řadoví členové CSM. nebyli Jenom diváky, ptejme se po tom?
co ma J í dělat'""naše orgány, aby nás zbavily lhostejnosti která v nás Je, Odstraňme na moment
názory q Sisyfově práci oniedne CSM. Je k tomu príhodná doba. Nastává zděna fakultních výborů
nastává změna nejen lidí, ale i koncepcí. Píši tento článek z posice člověka,který dosud nebyl
členem fakultního výborufiSMa nyní Je do nových řV navrhován. Znám navrhované členy FV, znám
jejich názory a pokusím se vysvětlit hlavní zásadu, které se chtějí v budoucnu držet a která může pomoci vyřešit úvodem položené otázky.
Č3M sdružující 1.5 milionu členů má Jistou koncepci. Na tuto koncepci Jsou opět Jisté názory. Ne přáliš pozitivní. Otázky o vlivu ČSM vé společnosti, o struktuře ČSM, o příčinách nynějšího pozvolného rozkladu nedovolují pozitivní mínění.Ukázala se nutnost konoepci CSM změnit*
Je otázkou, kdo Ji změní? Dosavadní praxe dokazuje, že ochota ke změně koncepce se bohužel u
těch, kteří ĎSM řídí a ovládají, ani přes zřejmou nutnost této změny příliš neprojevuje. My,
kteří cítíme tuto nutnost al uvědomujeme, že na změnu nemáme téměř vliv. A mít vliv muže jen
ten, kdo má sílu, kdo je něčeho schopný. Naše organizace Je sice malou části Ó3M. ale patři k
nejsilnôjäím mezi vysoiými školami»Tímspíše se musíme ptát po její schopnosti,ovlivňovat apůsobit směrem nahoru. Víme ze zkušenosti, že něco takového Je Jen velice fiktivní. Naše váha a
síla jenjen v čísle udávajícím počet členů, ale nikoliv ve schopnosti representovat tyto 3000
studentů. Naše organizace není akceschopným celkem. Její členové, nebo jejich kolektivy v rám
di organizace nejsou schopny se k něčemu spojit. A dokud to nebude, nemůžeme mnoho dosáhnout«
Odstranění tohoto stavu musí být naší prvotní snahou«
/Povrchni hodnocení koncepce Ů3M bez argumentů, článku příliš neprospívá. Poněvadž však
hlavním problémem Je zde něco Jiného, nemohu se seriozněji těmito otázkami zabývat. V práci
budoucích výborů ČSM mají ovšem své význačné místo./
Je zřejmé, že vytvoření akceschopné organizace na fakultě přímo závisí na odstranění lhostejnosti a na poskytnutí možnosti všem řadovým členům nezůstat Jen diváky. CSM na vysokých
školách má tři hlavní úkoly, vyplývající z Jeho společenské a politické úlohy:
1/ Zastupovat a hájit zájmy studentů a poskytnout pomoc v otázkách studia
2/ Starat se o politickou úroveň studentů vzhledem k tomu, že ČSM má být pomocníkem
a zálohou KSČ
3/ Poskytnout platformu pro uplatňování.á realizování studentské zájmové činnosti.
Snažit se plnit všechny tři úkoly se stejnou intensitou není v silách FV ČSM, pokud ovšem
slovy "stejná intensita11 nerozumíme "minimální intensita11. Je nutno určit prioritu některého
úkolu, určit Jisté pořadí úkolů a systematiky Je dodržovat do té doby, dokud se neukáže nutnost udělat Jiné pořadí. Vycházejé se situace ná naší fakultě se domnívám, že by hlavním úkolem mělo být "poskytovat platformu pro uplatňování a realizování studentské zájmové činnosti.
Jaké Je opodstatnění tohoto tvrzení? Vztah masové většiny studentů k ČSM Je vztahem lhostejnosti, nezájmu. Slova ČSM mi nic nedává se stala odůvodněním tohoto vztahu. Jde tedy o
to, aby nyní, tj. v situaci v Jaké Jsme, ČSM evým členům něco dávalo a na základě této činnosti studenty opět získalo. Podívejme se tedy na to, có ČSM může dávat a na to, co z tohoto dávání může studenty nejvíce ovlivnit.
ĎSM na.fakultě sdružuje Jednotlivce různých zájmů,různých individuálních sklonů. ChcemeOi
vytvořit organizaci,kde členové k sobě něco cítí, Jsou.něčím poutáni, musíme vytvořit kolektiv.
V rámci fakulty Jsou dvě možnosti. Vytvořit kolektiv z celé fakulty anebo vytvořit několik kolektivu na základě určitých zájmů a tyto kolektivy k sobě vázat dalšími společnými zájmy.
První možnost by se dala uplatnit Jen za předpokladu, že studenti, členové ČSM, Jsou schopni
vytvořit kolektiv na základě studia nebo na politické platformě, což postihuje první dva úko. lý ČSM na VS.
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M
o, aažft
pro vytvořeni kolektivu, neboí pojem

komunismu jako cíle J« pro nás běžný, samote J$ý,
M*
litické platformě se může vytvořit kolektiv studentů pouze téhdy. budou-li mít možnost působit«
na způsobubudování socialismu. Tak daleko Jsme se ovšem dosud nedostali»
Aby se v rámci studia vytvořil kolektiv .1e za současné situace téměř absurdní, nebojc
Je znSho, že na strojařině, a nejeri tam, Jsou lide, u nlonž by býló "studium prvotním zájmem. To souvisí ovšem s celým problémem vysokýoh Skol, k$erý Je neustále v dipkusi. Na já*
jí výsledky, a tím spí-še na realizaoi, která by zaručila, že budou studovat ¿ouze lid£ g
maximálním zájmem o obor. si Ještě dost počkáme. Jinou věcí Je ovšem možnost QSH
svýra členům veškeré výhody ve studijL které Je schopno z&Jifltit,
Již
o ocásky Stiíj
menz, termínů a vůbec všech otázek,fcterése obvykle PlUffUjí 5$
I^BfíPinŠťi
Domnívám se, že ani splněním a bojem C8M za řešení veéon taqhto studíjnicsh protoisnu"
studenty nějak záskat. Vyjdeme-li totiž z předpokladu, íe situace ve studljriíoh otářkáeft
nenormální /což není tak nesprávný předpoklad/ pak, každá zrniny k lepšímu Je brána více JaS
samozřejmost, než Jako něco, co 8sM udělalo.
Zůstává tedy poslední možnost - zájmová činnost. Ta vytváří ovšem více kaiekt^yů
Je nutno sjednotit na fajcuitní kolektiv, aby byla SfUiltBp zmínôn4
V 8&ÍfflpÍ
práci můžeme zjistit dosavadní neschopnost práce GSM« Žele můžeme vidět velícé možností.^^vyyl^
té díky funkcionářům, pro něž Je uspořádání plenárky centrem práce a zahraniční zájezäy oílPfc»Jovou záležitostí. Koncepce dosavadního FV ,m~H byla tatoj "Kdo za námi přijde, pro tofto uiš«*
láme všechno, co budeme moci." Domnívám se, že to nestačí. Na FSI vznikl např. naprosto
v.elně Turistický akademický klub a časopis Buchar. To Je Úspěch, ale bez přičinění FV Bgjfo
Obě zájmové skupiny vznikly proto, že se našlo několik lidí- se stejnými zájmy a s chutí do
práce. Pomoc FV následovala až po vytvoření těchto skupin. Koncepcí nového výboru bude pomáhat už při vswikt* íěqhta skupin. Výbory.musí pomáhat lidem stejných zájmů - najít se, A od
tohoto počátku Je cesta už mnohem snadnější, nebóí lidé pojeni stejným zájmem a us$4lsj
dou překonávat překážky.Na škole existuje fotografický klub. Stoletá,, Jazzová a big beafevé
skupiny, existuje Buohar, existuje TAK, vytvořila se skupina, která usiluje o vznik nového
strojařského klubu /i s novými místnostmi,samozřejmě/. Není mezi vámi někdo, kdo by chtŽl
pomoci zlepšit práci těchto skupin? A vyčerpávají snad tyto skupiny vaše zájmy? Nejsou
vámi lidé, kteří když dostanou magnetofon Jsou schopni vytvořit skupinu shánějící světové
skladby? Není mezi vámi někdo, kdo by si rád popovídal 0 některým spisovatelem? Nejsou
vámi studenti, kteří by se chtěli dovědět o politice víc než obvykle? A nejen sami, 3J.0 a
několika stejně zaměřenými kamarády? -Domnívám * se, že Jsou. A že Je vás většina. Fákuitmí
výbor ovšem nemůže vytvořit zájmové skupiny 25 ničeno, nemůže vznik těchto kolektivu nadiktovat. Ale může oomoci při Jejich tvoření, může pomoci všemr kteří chtějíněco děláte
?
Na konci Bucharu •- Je dotazník, který má zjistit
'zOJý. Kromě tohoomanu;je" taKe Äetteay.
kdo by chtěl pomoci přímo ve FV ČSM a kde. Práce ve fakultních výborech bude mnoho a zv
funkcionáři Ji nemohou sami zvládnout« Jedná se zvláštl o ús'ek zahraničních zájezdů, kde bude snahou FV, aby umožnil studentům oesty do kapitalistických a socialistických zemí, na
klade vlastních, fakultním výborem organizovaných zájezdů. Dalším novým úsekem bude bqr^^
práce, která má zajišťovat vytvoření výhodných pracQTřn^aft možností pro studenty r>ejsn 9 pfé&ák
n:
rilnácn, ale především během školního roku. 0 väeqh ÍSqŔ^o podrobnostech se můžete dpsvěděH
na fakultní konferenci. Na základě vámi vyplněných dotazníků svoláme studenty kteH mají
s tejné zájmy a pokusíme se společně o 'to, aby tato setjcání nebyla poslední', aby dflla vsn-LJs.
stálým skupihám. Chápu, že vzhledem k zájmu FV o vytvoření ao najširší vrstvy zájmových skůpih
můžete mít jistou nedůvěru, i když tyto skupiny mají sloužit vápi, a mají především váe us jakojovat. Je zde především otázka, proč vytvářet skupiny V OSM? Vždyt často takové skupiny esd*t
Jí /anebo mají možnost existovat/ mimofl3M,nebo lépe řeěeno flSM o nich neví, o ně se neptá««
rá a skupiny se zase nestarají o SSM. Círo budou pro vás výhodnější zájmové skupiny v ČSM? Nemálo důležité Je zde programové vyhlášení budoucích FV, kterémá být uveřejněno na fakultní
konferenci. Hovoří se tam o finanční pomoci, o prosazováni zájmů těchto skupin, hovoří se
prostě o skutečné,•konkrétní pomoci. Avšak důležitější Jp zde něco Jiného, co se dosud v
neobjevovalo. Zde se dostáváme k druhé úvodní otázcq; Jak odstranit stav. aby řadoví členové
Ô8M nebyli Jen diváky. Nová struktura ÔSM na fakultě wá zajistit, • aby kařdá skupina
repre ~
zentující určitý počet členů S3M měla také vliv na flŠM a to shora, přes nejvyšší fakultní
ny ČSM.
Struktura ČSM na fakultě bude zhruba tato: Na každém Styôru /poději na fakultě F1 3 FS/
budou samostatné směrové /později fakultní/ výbory 0SM. Tyto výbory bu4bu mít stejnou kompetenci Jako dosavadní fakultní výbor. Oba směrové výbory si budou postaveny na roven a budou
nejvyššími představiteli svých směrů /později fakult/. Tyto výbory přes svou samostatnou pr4ci mají společné zájmy. Jde hlavně o zájmovou činnost např. TAK nebo Buchar bude společný pro
oba směry a bylo by neúčelné, aby v každém směrovém výboru byli referenti pro spolčené V|ci,
neboí by se vytvářela zbytečná duplicita. Kromě toho je nutné, aby někdo fakultu /ppzdšJJ. sž
směry přerostou ve fakulty půjde o Vysokou školu strojní/ reprezentoval po U n H «{$* A jjel$u
fakultu /později V3S/ nemůže jako nejvyšší orgán reprezentovat žádný ze smSrový^H výfco^ú^ltól
jsou na 3tejné úrovni. Proto bude vytvořen, bude-li to schváleno celofakultní
ČSH
nejvyšší orgán OSM na fakultě /později na VÍŠ/ Stu^nteM
/zlw&cmb
Bude reprezentovat
llkť H l i
'^«ásiiwiwi B@ U « U «SHt
q k ^ M ^ W fmitl
bude predseda áTARu Jednat; s afkaném /později řektřQ»^/;'plísni M W O * U í | q » m f a w H W n
boru /později fakultních výboru/ budou Jsdnat se směrovými prodlícany /později děkany/. Náplni
práce STARu bude především zájmová činnost. Členem STAfíu se stává automaticky představitel
každé zájmové skupiny, která na fakultě vznikne potom, co. ohlásí STARu vznik tito skupiny a
předloží nějaké rozumné stanovy nebo koncepci toho,00 chce skUpina dělat. Má tedy možnost kaž-«
dá skupina studentů, sdružených stejnými zájmy získat zastoupení v nejvyšším orgánu Č3M n& ř««»
kultě. STAR má zase předpoklady stát se takovým orgánem QŠtí, kde Je nejdemokratičtěji?* zastoupení všech studentů, kteří mají zájem něco dělat a může se stát skutečným představitelem m w
studen tu. Vy tvořením STARu se každému řadovému členu
dává možnost "nezůstat Jenom díváke^ *
Podívejme se nyní alespoň zhruba na to. Jaký b^d.^ vstah STARu a amlro#ch
vó výbory Jsou samostatnými orgány a najvyššími p#^taviteli svých sm8»4.
nejvyšší
představitel fakulty. Svým složením se však oba sinšpové výbory podstatně odlišují od 3TAŘu,Ža-
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tím. co ve směrových" výborech budou obdobné úseky jako v dosavadním FV ve 3TARu budou především
zástupci zájmových skupin, dál© úsek kolejí, zahraniční zájezdy, pokladník a předseda. Z toho
by mohl vzniknout dojem,že směrové výbory budou pro organizační a formální věci a veškerá čin«
nost bud© prováděna STARem.Mohly by se tedy výbory Jevit Jako zbytečné. Je možné, že vývoj
co obdobného ukáže» zatím však tomu tak nebude. Směrpvó výbory se budou snažit sdru&pvat .jednotlivce, kteří by byli schopni vytvořit určité mozkové centrum fakulty, budou v jisfpi W 8 W *
ideologickými a návrhovými komisemi. To znamená, že směrové výbory, které budou mít v
otázkách, rozhodující pravomoc Jen na základě vlastních úsudkft bes vyjádření souhlasu
-bez vyjádření STARu, který bude reprezentovat určitou masu studentu. Předložením vlastních návrhů STARu si směrové výbory zajistí to, že za nimi bude skutečně někdo stát„
Vraíme se nyní k dalšímu výchozímu bodu - jak bude zajištěny akceschopnost fakulty, Vytyi*
řením zájmových skupin dostaneme kolektivy v r^pifii f^jil^y, vytočím
SÍF&Ru se ^jtáRPíälHíI»
těchto skupin dostáváme orgán, za kterým skutečně ně&lo spojí.jíte
o to, dát
dbT ^Qfjw
cepce takové zájmy, na kterých se mohou 3Jednotit yšeofyiy &ájjupyé gfcupiny a které dokazí yy*
tvořit fakultní akceschopný kolektiv. Domnívám qe, && tuto poli by
mohla sehrát s^lsnl^
ská tradice, obnova studentských zvyků, studentské sábíivy, recese atid.Úkolem STARu bude
kládě obnovených studentských tradic sjednotit všechny nastoupené zájmové skupiny.
Domníváni se, že návrh koncepce řeší základní aktuální otázky. Otázku lhostejnosti fc
otázku nutnosti být divákem v SSM, otázku akceschopnosti organizace OSM. Koncepce má Q¥<?é§ J ^
den háček, spoléhá na vás^ na všechny řadové členy Ô3M, spoléhá na to, že chcete něco
Tedy jěšte Jednou nezapomente vyplnit dotazník Bucharu, který bude základem pro vytvoření Sejmových skupin. Na všech prvních schůzích těchto skupin budou podrobné informace o detailech
koncepce nových fakultních výborů. Tyto informace budou i na fakultní konferenci a pr^v4ěpo dobně 1 v příštím Bucharu.

^
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Nedávno Jsem potkal, po delší přestávce, svého přítele,
zarytého tradicionalistu. Protože jsem mladý a tedy snadno podléhám dojmům a předkládaný pravdám, velmi rychle
jsem se přizpůsobil jeho myšlení,jeho filosofii®
Nejdřív jsme povídali o všem možném, kromě ožehavého téma
jazzu. Můj přítel je totiž znám svým neochvějným postojem
na ideích tradičního jazzu a také svým urputným bojem,ovšem pouze Ideologickým, se zastánci big beatu, tedy dle
něj "zavilými bigbeatofily". 7 několika dalších replikách
našeho dialogu Jsme se však dotkli těžce tajených problémů a již jsem podlehl pozvání do světa improvizací, sol
bubnových i klarinetových,gradací*a stoptajmů.
Jedním z mnoha snů mého přítele, neboC kromě jazzofllství
je také snílek,je sen o vyhrané válce s bigbeatofily* Jedinou mou zbraní by byl kapesní magnetofon /pochopi^loS
s dobrou reprodukcí/ se sluchátky do ucha» Bitvy fey p o bíhaly všude: ve škole, doma, na ulici. S drsým čele» zastavit každého chodce, který vypadá jen trochu na kolísající živel, vnutit mu sluchátko á a patřičným slovním doprovodem ho nechat posoudit a na vlastní uši uslyšet ten
nádherný jazzový svět.
Jazz je totiž svět. Tak hudebně krásný,barevný i plastický, že by nám ho mohli závidět romantičtí W%nes»ovc£ 1
bouřliví a chmurní Beethovenove!*
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Sekl jsem si, že to tak docela není zbytečné,a že by bylo
dobré sabývat se vztahem naSÍ generace k Jazzu*
Na začátek musím s lítostí poznamenat, že jazzu nerozumíme proto, protože ho neznáme* To, 2e většina mladých podlehla rytmickému vábení big beatu,Je dáno úrovní znalostí
a myšlenkovým obzorem* Horizont Jejich obzoru totiž ještě
nepřekročilo to složitější chápání světa: nálad způsobených dojmy, citů vnitřních i vyvolaných a reakcí na působení okolí* Zálibu v jednoduchých formách hudby a£ beatovýchnebo v taneční písni určuje jednoduchost myšlení nebo
také omezenost na okruh určitých zájmů a lenost a pohodlnost se z tohoto okruhu dostat*
Je jasné, že má-li mít člověk prožitek z hudby, z jazzu,
musí se na to připravit* A to se nám nechce* Proč hledat
ve složitých harmoniích moderního Jazzu obraz našeho světa, i když je estetičtější a jeho odstíny jsou jemnější,
když stačí otočit knoflíkem a smysly zaplaví jednoduchá,
rytmická hudba, při které Je možno se bavit, myslet na
cokoli jiného, aniž by tím utrpělo její působení*
A vztah hudba - posluchač? Pro nedžezové hudebníky: náš
zákazník, náš pán* Jakákoli skladba o čtyřech tonech, pochopitelně
s mohutným rytmickým doprovodem, exaltovaná
sola na trubky nebo saxafony a nadšené obecenstvo skáče
po stolech*

Bylo by potřeba mnoha přátel, zarytých tradicionalistů,
abychom si uvědomili, jakým kouzelým proutkem je jazzová
hudba* Mít celý život nenáročný vkus, zájmy, které se dají složit do krabičky s nápisem konsumace a nikdy se nesnažit vj^tvořit něco sám, nějak příliš připomíná knihu
knih: nevědomost hříchu nečiní*
A divíme se sami sobě, proč Jsme cyničtí, dehumanisace se
stává charakterisujícím pojmem a nám strašně moc schází
cit pro krásno, schopnost dojetím se rozplakat, schopnost
vytvořit si vlastní životní styl, žít podle něj a ne jen
samozřejmě opakovat a kopírovat něco, co vzniklo v docela
Jiných podmínkách a čeho se křečovitě držíme právě proto,
že se nám tt tom netaktně brání?
TTení možné však se domnívat, že nás jazz spasí za nepatrný úplatek projevení z á Jura nebo dokonce akce*
Nemají všichni jazzmani svatozář. Chtěl jsem Jen věnovat
pár řádků problému,který hudební teorie nezná a hudební
praxe až příliš dobře.
Dr*
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|Kďy2 Jdeme ve svém podnikání za jistým a
¡pravým cílem jdeme v ústrety dokonalému souladu našich duševních i tělesných funkcí»
Ucelení našich tužeb a vázání mysli k Jedinému úkolu vyvolává Jakýsi vnitřní mír.
Člověk Je bezbranný proti takovým psychologickým útokům. Nutně
podléhá vlivu svého
společenského prostředí®žiJe-li někdo dlouho ve společnosti zločinců a bláznů, sám
se jimi stane»

člověk,
tvor
neznámý

V isolaci je Jediná záchrana.Ale kde ji najít na př. v moderním velkoměstě, když zlo
už i na vesnicích tak různě působí? Žádný
útulek není klidnč'jš'í a nerušeně jší jako
ten, který člověk nachází ve své duši «Jsme
my však ještě schopni takové námahy? Umíme
vítězně bojovat se svým okolím?

Alexis (Jarrel je americký nemarxistický filosof ^Předkládáme vám některé jeho myšlenky u jnás nepublikované. Dotýkají se hlavně
problémů člověka v moderním světě* Otisknuté názory jsou snad do jednoho diskutabilní, s některými nelze vůbec souhlasit•Uveřejňujeme Je proto, abychom u vás. vyvolali
zamyšlení nad obdobnými problémy - nad problémy, kterými se marxistické věda po letech mlčení opět začíná zabývat»
Prostí lidé, jako povolaní umělci prožívají
božskou radost tvoření. Že se estetické cítění u většiny lidí dnes neprojevuje, příčinou toho Je,, že průmyslová civilisace obklopila Je vyhlídkou na hrubé,sprosté a ošklivé okolí /dnešní stavby,bloky domů, hloupá kina,šlágry,zpustlá poživačnost,surovost,
i ve sportu atd./.Byli Jsme změněni ve stroje*
Dnešní dělník u pásu ... stejný pohyb tisíckrát denně,dělá vždy tu stejnou část něčeho, nikdy nezhotoví celý předmět, není
mu
dovoleno, aby použil svou inteligenci® Je Ja
ko slepý kůň, který celý den chodí dokola a
čerpá vodu ze studně *
Ti, kteří prožijí jen trochu estetického cítění při své práci Jsou mnohem šťastnější,
Jako ti, co jen rpbto pracují,aby si vydobyli každodenní chléb• Dnešní průmysl vytlačil
ve své formě dělníka krásy a originality»
inteligence nepřináší skoro žádný užitek těm
kteří nemají nic jiného.Typ Jen intelektuální. Je neúplným člověkem .Je nešťastný, protone nemůže dosáhnout světa, kterému rozumí«
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Věda vůbec není ovládána touhou, aby zlepšila lidský blahobyt.Badatelé sami neví,
kam je věda zavede, jsou vedeni náhodou®
Využití vědeckých vynálezů přetvořilo hmot
ný i duševní život - světe Tyto změny mají
na nás hluboký vliv .Jejich nešťastným účinkem je, že došlo k nim bez zřetele na naši
povahu lidskou, Člověk by měl být mírou
všeho, ve skutečnosti je však cizincem ve
světě,který si vytvořilo

Naše civilizace vytvořila Jisté existenční
podmínky, které dělají život nemožnýa.Vědy
o životě zůstaly pozadu za bádáním o mrtvé
hmotě .

ffa&e mysl má přirozený sklon k tomu,aby zavrhovala všechny věci,které se nehodí do
schématu našeho dnešního vědeckého filosofického vyznání. Ochotně věříme, že neexis

čistá věda přímo nikdy neuškodila,ale jak
náhle její fascinující krása ovládne naši
mysl a zotročí naše smýšlení pod Jařmo neživé hmoty, stává se nebezpečnou.

tují fakta,která není možno vysvětlit běž«*
nýai teoriemi,ffašemetody nemohou atehytit
věci neměřitelné a nevážitelné, Jsou jim
přístupné objekty Jen v Sase a pp*storu.

Výchova, kterou dnes poskytují školy a university záleží hlavně ve cvičení paměti a
slov, v nabytí Jistých společenských spfltsobů a hlavně v uctívání atletiky» JIBOU to
snad všei skutečně tak hodné moderního člověka, který potřebuje především duševní rovnováhu, pevné názory, zdravý úsudeÄ* morální
sílu a vytrvalost?

Lidé potřebuji živobytí plité zápasů, &&$evní
I tělesné námahy, řysi©logické i orální
disciplíny a též sebezapření. Za těchto podmínek snáSÍ tělo námahu I strasti, Je obráněno proti nemocem a to hlavně proti nemocem duševním*
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vybral

/
Opilost

Z dějin kultu
Slýchával jsem,že kult byl vulgarizátorem dějin. A přece Hamletovo heslo kultem obměněné
zůstalo otázkou existence.
Jsa milován
miloval jsem
Jsa hladov
hladověl jsem
Jsa ohrožován
ohrožoval jsem
"Sý"

Buchar
doporučuje

BUchar děkuje za pomoc:
s•Radovanovičové,dr•Knot ové ,s »Staňkové , s »Chalupovi a soudružkám na vrát
n icl.

Tvůrčí skupina:

Podívat se na "Konec m^sopustu^od J.Topola
V Tylově divadle - 14.11.
Navštívit v divadle Na zábradlí Ionescovu
hru "Plešatá. zpěvačka"13.11.
Poslechnout si v divadlehudba
Poslechnout si v Divadle hudby 2S.ll»pořad
"U mikrofonu je Ray Charleď
Vyslechnout přednášky "Současné pojetí, člo
věka" v MUC dne 6, 13, 20,
27 vždy v 19.30.
Podívat se v kině 64 na "Hamleta "-a6<> 11.
19. 11.
Navštívit v Gslerii Václava Špály výstavu
"Jugoslávští výtvarníci"
Navštívit v MIK cyklus divadelních matiné
"Alb ee,lone sc o,Sartre,
Heb»rt ,Pavlovič ,Durrenmatť
Každou neděli od 1. U .

Baltay ,Edl,Fabián, Haring,
doc. Janiš, Jíra,Kuďr, Kupec, MuHer,Pilc, ing.Vávra
Větvička.

Kreslil : Fabián,
Grafika : Edl
Typografická úprava : Marková, Kukačková
Vyšlo : Z. 11. 64.

Adresa: Redakce časopisu "Buchar"
ČVUT - FSI
Karlovo nám. 13
Praha 2
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DOTA

Z N Í K

Tento dotazník je doplněním článku "Změny a převraty aneb nový
vítr v ČSM na fakultě". Proto si tento článek pokud možno před výplně mí m dotazníku přečtěte. Dotazník je neanonymní a na vašem zájmu
o M j bude do značné míry záviset zájmová činnost na fakultě. Podle
výsledků vám pošleme na vaši adresu pozvánku na schůzku zájmové skupiny. Druh činnosti na',které byste se' případně chtěli aktivně podílet,
v dotazníku podtrhněte. Prosíme vás, abyste všicni tento dotazník
vyplnili a hodili do bedny Bucharu na Karlově náměstí u vrátnice. 'Ii,
kteří už v nějaké skupině na fakultě pracují, mohou to k dané skupině poznamenat.
.
Jmého...............*Příjmění ..................
Adresa ©ooooooo-oooo.»«©*»« o © © © o ©«o o 00000*0000000«
Ročník, kroužek .. o o o ^ o o o o o o o

00000000^000000000 9

Exi s tu jí c í skupiny
TÁK - Turistický akademický klub
Buchar — časopis fakulty
Fotografický klub
Stoletá - hudební skupiny, divadlo
Li
skuse:—
— V o- o
o uméní - malířství, grafika, užité umění, divadlo, literatura,film,
dějiny ,
o architektuře - dějiny, mofíerní arch. urbanistika
' ''
o hudbě - jazz, vážná hudba, taneční hudba, big-beat
o pot li ti ce - problémy stranické politiky, vedoucí úloha strany,
postavení inteligence, mezinárodní politika
o ekonomice - současné problémy, poznatky západníciu.ekonomů,--návrhyna řešení ekonomických problémů
Ji U S Cl L Si^-0.3 Q

*oo 00000 000 o o o o o 0000 »ooooo 000 00 0000 o q o o

Tvoři v é _ .skupi ny
modelářská
SVK - studentské vědecké kroužky
sváření - konstrukcí, uměleckých děl
dílenská - zámečnická práce, soustružení,slévání
jíně skupiny ............ ............. A .„.„,, „

..

Kluby
magnetofonový - shánění nahrávek vážné hudby, jazzu,taneční hudby
stopařský - předávání zkušeností, tvorba stopařské mapy výlety
239/64

bridgeový - nácvik hry, pžebory
šachový
humoru - Interpretace vtipů, sběr' vtipů, vymýšlení
neabstinentů
i

poesie - poslech, interpretace, individuální tvorba
karetní hry
jazykové - konversace pouze ve zvoleném jazyce .
f l late li s ti cký
fi lumeni sti cký
•• /
^J 1 3T16

*
oodooooo.<>oQoeooo'aooeoocooooooo0ooooo9Ooooooatt

U m ě l e c k é „tvůrčí. s k u p i n ý

divadelní - divadlo,. humor, satira, pantomima, jiné formy
trad<. jazzu - hraji na: trubku, saxofon, kytaru, banjo, trombon,
basu, klarinet, bi ní,klavír, vibrafon
orchestr, skladby'
big-beat
malířský - kresba, grafika, linoryty, dřevořezy
jjl.fi© -v^aOJL-pO..
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Studentská _ tradi ce:
príprava majálesu
studentské zábavy
studentská recese
Práceo na ú s e c ich „fakult ní ch „výbo rů „CšM ¡_
úsek propagace
.studijní úsek FV .
ideologický úsek FV
sportovní úsek FV :
~or-',anisační úsek FV
kulturní úsek FV
z ahr ani ční zá j e zdy
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