V tomto čísle jsou některé články poněkud zastaralé.Je to proto,že číalOjkteré mělo vyjít
před vánocemi nevyšlo, a rotaprin$ové blány zůstaly .Poněvadž většina článků však neztratila
na zajímavosti, nechali jsme jich většina v
tomto čísle. Po zkouškovém období,kterýia jsme
na štěstí prošli v pořádku, můžeme tedy zase
"tvořit". Z redakční rady odešel Milan Kupec
kterému funkce předsedy STABu zabírá příliš
času.Další člen redakční rady Jaroslav Jíra
leží už třetí měsíc v nemocnici. Takže se pomalu rozpadáme.Naštěstí jen osobně„nikoliv duševně.

ťhr ÔSM vyhlašuj© soutěž o nejlepší
studentskou vědeckou práci řeěící problematiku
mládeže u nás.Tématickým okruhem soutěže je
•Mládež, její organisace a společnost". Do
tohoto tematického kruhu patří všechny práce „zkoumající charakteristiku dnešní mladé
generace vcelku i v jednotlivých sociálních
a věkových skupinách,zvláätě postavení mládeže a její organisace ve společnosti, rozbor zájmů mládeže a možností
jejich realizování, vztah dětí i mladých lidi k pionýrské organisaci a k ÓSM a řada dalších témat
která řeší v širších souvislostech či v
dílčích pohledech aktuální problémy života
mládeže v naší společnosti.Soutěž je vyhlášena na období 1964/1966. I. ©tapa soutěže
končí v Červenci 1965, II. etapa v červenci
1966. Obě etapy budou hodnoceny a uzavřeny
samostatně. Soutěže se mohou
zúčastňovat
jednotlivci i kolektivy a to studenti všech
forem vysokoškolského studia.Přihlášená práce musí obsahovat jméno,adresu a věk autora
název školy a studovaný obor, studijní ročník.Po uzavření soutěže porota zhodnotí došlé práce a doporučí nejlepší k odměnění i
k publikaci.
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Už usnesení poslední obvodní konference
pražských vysokoškoláků hovořilo o uspořádání majáles. Tuto myšlenku akceptoval
i
MV KSČ. 25»února byla zásada konat majáles
schválena i sekretariátem ÚV KSČ. Podle posledního návrhu se má majáles konat v PKOJF.
Majáles bude probíhat zhruba od 15 do 3 hod.
Průvody jednotlivých fakult se sejdou na
Staroměstském náměstí odkud bude společný
odchod do PKOJF. Báz průvodu má být dán
ztvárněním myšlenky vyjadřující pohled dnešního mladého člověka na svět. Společný průvod bude tvóřlt několik celků podle charakteru fakult.Ve všech částech průvodu má být

I.
oena
do 1 500 Kčs
II.
cena
do 1 000 Kčs
III. cena
do
800 Kčs
IV.
cena
do
600 Kčs
Kromě těchto cen vypisuj© ÚV ÔSM prémii
1 000 Kčs za préoi jejíž závěry bude možno
okamžitě využít v qygantsaoích ÔSM a PO fiSU.
Hotové práce možno posílat okamžitě na ÚV
ČSM, má to tu výhodu, Že> dobré práce mohou
být ihned publikovány pochopitelně za odpovídající finanční uhradu. Výsledky soutěže
budou vyhlášeny do konce září každého roku
a budou o nich písemně informováni všichni
účastníci.
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& právě proto ti, Jano píšu. Řeklas mi,
že jsem snílek, blázen, pohybující ee v
nadoblačných výšinách a až budu střízlivý,
že to snad bude Isepší* Nebude, Janino*
Nevypil jsem toho tak moc» A vůbec nepijú*
To, že mám rád malostranské hospody a vinárny vůbec neznamená, že tam chodím jen
pro pivo, nebo trochu kyselého vína /protože na lepší bych stejné neměl/* Jde o
atmosféru, která snad není nikde jinde.

ani zavřené okno. Je půlnoc. Nevím jestli
je to halucinace nebo fakt, ne ne to musí
být halucinaceo Teä to poznávám jasně. Do
hlubokých úderů zvonů Štěpánského domu
zní:"JÓ, Galileo Galilei, občan***". Každý úder vyvolává tlakovou vlnu, která
hrozí roztrhnout mou hlavu. Musím si nechat stáhnout hlavu železnými obručemi
nebo se mi rozkočí.
Žhavé železo, ohňostroj jisker a dunění zvonůs "Já, Galileo Galilei"* Bušení
perlíku, do žáru ohně zní "Odvolej, odvolej. .." Perlík jen hlouběji zatlouká
jehly do mého mozku*

Představ si, že drobně prší, i>ení ještě tma, ale už svítí svôtla a neony. Jdeš
po Karlově mostě, dole pod tebou je Vltava. Před sebou vidíš siluetu Hradčan a
Mikulášského
chrámu. Projdeš Mosteckou
věží a můžeš si vybrat. Mám je rád a nikdy jsem nevybíral. Často na mne čekal kamarád, někdy i děvče, ale to už dlouho ne.
Zevnitř tě ovane jejich dech, plný tabákového kouře a pachu rozlitého vína. Je
tam vždy plno. Chodí tam nejrůznější lidi.
Minule jsem seděl u Glaubicú se dvěma
tramvajákama. Bylo půl desáté, šli buá do
práce nebo z práce, protože moli uniformy
a hádali, jestli měl Galileo Galilei odvolat nebo ne. Měl odvolat a zachovat
svou osobu pro daláí objevy nebo stát pevně za svými názory, ale tím skončit vše?
Tahle otázka nebyla zodpovězena zvukem
zvonů, ohlašujících pokoření pokroku, ne«
mizí s pádem inkvizice. Tato.otázka s jistými obměnami bude provázet lidstvo na jeho cestě. Přemýšlel jsem od té doby o tom
často. Chtěl jsem ti to v neděli říct, ale
nedostal jsem se k tomu.
Chtěl jsem ti toho říct víc, chtěl jsem
ti říct, že tě mém rád. Ale to bych ti
stejně asi neřekl, protože ť)ych se bál,
že mi řekneš "no a"?, nebo něco podobného. Teä to víš, napsat to je snažěí. Nevím, co mám napsat dál, nechci psát nic,
co už tady bylo. Pro mne je už to* že
jsem ti napsal, moc. Já si do neděle tíôco
pro tebe vymyslím, třeba básničku nebo
něco, co budeš chtít, to je jedno« Bolí
mě hlava, hrozně mě bolí hlava* Nepomohlo

Vysoký drnči vtf ton přehlušil perlík i
zvony. A pak, když utichl, bylo ticho*
Ticho, jaké je na horách, když dosní poslední ozvěna padající laviny. To praskly moje obruče, musely prasknout* Tlak
mozku roztrhne i tu nejlepší ocel. Rozum
má sílu na to, aby se nedal stáhnout žádnými obručemi*
Perlík zas
mám srdce až v
v jednom rytmu
Kdyby přestal,
srdce*

opět tluče. Samou radostí
hrdle a slyším jej tlouct
s perlíkem* Musí tlouct*
přestala by bít všechna
•a ,

Do resonance srdce a perlíku volám 9.
ozvěna opakuje: "Já/ jeden z milionů Galileo. Galilei dvacátého století jsem ne
odvolal!"
Janirio, mám tě tolik rád, že jsem ti
to musel napsat. Mám tě rád jak sluneční'
paprsek, prodírající se větvemi a vítězící nad ranní mlhou.
Pro to v-echno je pokoj na koleji příliš těsný, nepomáhá ani otevřené okno*
Musím ven, snad půjdu na Kampu* Na shledanou Janino*
Tenku začíná
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pršet, docela malinko....

D RAMATICKA
Dne 6. listopadu 19^4 se vzne3la z
Cape Kennedy raketa Atlas-Agena D se sondou Maríner 3. Sonda mSla proletět po oekí
měsících v blízkosti Marau a kromě vědeckých měření pořídit i televizní snímky 'ta
jemné planety .Mariner úspěšně odstartoval,
ale po několika hodinách skončil pokus nezdarem»

CES TA
kolem Venuše vzdálen od Země
000 QC<> kr:
Mars buda ve vzdálenosti 240 000 OCCkmj po
žadovaná životnost Mar i neru 2 byla 3 l./2mě
síce*u Marineru 3 je to již vzhledem k vs~
dáienoetl Marsu 9 měsíců* Konečně M&rinerZ
vážil 202 kp a skládal be z 54000 součástís
Mariner 3 váží ,1en o trochu víc - 25« kp,
ale skládá se již ze 13^ 000 součástek*

Koncem letošního roku je opět vhodná
doba pro start k planetě Marsu. Toto období /okénko/ se opakuje přibližně každý dma
hý»rok a trvá asi dva měsíce: letos je to
listopad a prosinec. Spojené státy hodlají
vypustit k Marsu dvě sondy Mariner .Mari ner 3 již odstartoval, Mariner 4 čeká na
odpalovací základně. Sovětský svaz své plá
ny předem neoznámil, očekává se väek„že vy
pustí /jako ostatně při každém "okénku"/ k
Marsu dvě až tři pokusné sondy. Letos byla
již jednou příležitost pro meziplanetární
lety, a sice v březnu a v dubnu, kdy mohly
startovat sondy k Venuši. Sovětský svaz vy
pustil 2« dubna automatickou stanici "Sonda 1 M a pravděpodobně uskutečnil ještě dal
ší dva pokusy. Spojené státy vzhledem k
úspěchu Marineru 2 toto "okénko" nevyužily.

Foioasy se sondami Mariner 3 a Mariner 4
jsou až dosud nejsložitějěx experimenty,. o
které se NASA pokusila. Bvě stejné sondy
mají být vypuštěny proto* aby byla dosazena vůbec nějaká pravděpodobnost úspěchu .
Vzhledem ke krátkosti "okénka" jsou připra
veny obě ke startu současně«.
Lety k planetám jsou velmi složité a nesnadné. Sondy jsou vysílány do neznámého a
dosud málo prozkoumaného prostoru, kde musí přesně a spolehlivě pracovat dlouhou do
bu.Start není možno- odkládátvprotože vhodná doba pro vypuátěni je velmi krátká a na
dalěí možnost by se muselo Čekat efcva roky.
Neméně složitá jsou i lety k Měsíci, jenom
požadované životnost je menáí.Přestože spoi
lehlivost jednotných součástek je ne obyčejně vysoká, vzhledem k nesmírné kompli- '
kovanosti 3ond a dlouhé době letu je naděje na úspěšné zakončení pokusů celkem malá«,

První letoäni pokus o dosažení Marsu
byl tedy uskutečněn. Neskončil úspěšně.Dru
hý stupeň nosné rakety přerušil práci o 3
vteřiny dříve a udělil sondě znatelně menší rychlost než bylo plánováno. Kromě toho
vznikla závada v elektronickém počítacím
stroji, a proto se nerozevřely slunečné pa
nely, dobíjející baterie elektrickou energií. Mariner 3 letí nyní prostorem
jako
mrtvé těleso. Výsledek pokusu je jistě pro
americké vědce zklamánícu
Taká před dvěma lety uskutečnila NASA
dva meziplanetární lety» Tehdy sfe jednalo
o průzkum Venuše. Mariner 1 již při startu
vybuchl, Mariner 2 však dosáhl planety &
úsDěáně zakončil dramatický let, jehož výsledek byl často na vážkách. Jako předloňské sondy k Venuši, i letošní sondy k Marsu jsou nazvány Mariner, jinak nemají vásúfc
nic společného. Mariner 2 byl při průletu

Proto byly neúspěšné americké experimenty
se sondami Pioneer 0 - 7 , Ranger 1 - 6 a
Mariner 1 - 3 » Proto se nezdařily pokusy
Sovětského svazu se sondami Venuáe 1, Mars
1, Luna 4, Sonda 1, 1962 JTlpha Pi,1962 Alp
ha Tau, 1962 Alpha Phi> 1962 Beta lota»
1962 Beta XI, 1963-01. Seznam dokonale
úspěšných pokusů /program splněn na 100 %/
j® ponô&U$ s^xwtójôí» Sovětskv svaz uskutri velmi úspěšní lety měsíčních
Luna l, Ttuna 2$ T.una 3; Spojeném státům se zdařil jeden měsíční pokus Rangerec.
7 a t H meziplanetární lety sondami Pioneer
5 a Warinar 2«,
Překvapuje velké množství neúspěšných
experimentů na obou stranách.Uvedené údaje
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váafe m^stáhují správně situaci* Jako naií»pě&r$ pokus může být oanačea třeba start
družice, zakončený výbuchem nosné rakety *
Může jím být ale i několikadenní let sondy
Banger 6, zakončený precisním depa čta na
Měsíc,při kterém bylo splněno mnoho vědeckých úkolů kromě jediného/ale hlavního pořízeni snímků Měsíce »Jiným typickým případem je několikaměsíční bezvadný let Marsu!
v jehož sávěrečné fásl ale nebylo dosaženo
konečného cíle - průzkumu Marsu. Je celkem
jasné, že právě uvedené dva pokusy, při kterých měly sondy za úkol třeba jenom letět
A>e» velkých nároků na přesnost dráhy/ mezi planetárním prostorem několik dní vysílat naměřené údaje* "Úspěšnost či neúspěšnost" toho kterého experimentu je tedy
pojem značně relativní,a dá se "ho při troše obratnosti výhodně využívat /třeba tiskem/ ke zkreslování výsledků kosmických po
kusů,

Mariner skončil svůj úkol a nyní jea
jako mrtvá těleso krouží kolem Slunce «.á
teprve nyní může být posouzena velikost jeho výkonu. Znány?forits!^astronom Sir Ber~
narů Lovell označil tento pokus jako wne jskvSlejäl vědecký výkon ve vesmíru**
V celém projektu bylo nutno překonat
velké množství probléró* Jeditim % nich bylo zasaženi samotného cíl* - střelecký výkon srovnatelný s vystřelením kulky na letícího vrabce nad obzorem, zatímco střelec
sedí v pohybujícím se autě«
Áč neuvěřitelné, vědci vypočítávajíc!
dráhu určili, že Mariner má být vystřelen
v opačném směru, než je bod setkáni a Venuší* Vysvětlení: ^emě a Venuše obíhají po
uzavřených drahách kolem Slunce,Venuše blíže ke středu* Aby mohl opustit oběžnou dráhu & přitom byl přitahován k Slunci a k Venuši, musel být Mariner vystřelen ve "Spatném směru"* Tím ztratil část orbitální rychlosti, jakou se pohybuje Země kolem Slunce* Tuto rychlost má té& ítolner, i
stoji m startovací ploMn£ a sám í*e
Zemi nepohybuje» Vědci určili přmnou rychlost i kurs pro průlet blízko planety po
109 dnech.

Ve výhodě je také ten, kdo předem neoznámí své pokusy a po vypuštění družice či
sondy nesdělí jednoznačně účel, přesněji
řečeno konečný cíl experimentu *Bak se počká a oznámí se,že pokus byl naprosto úspěšný* protože "přístroje pracovaly normálně,
dráha probíhala blízko dráhy vypo čtená, let.
proběhl podle předem připraveného programu"

Hepříznivá íjyla i skutečnost,
původní návrh Marinera byl zruáen, kdyl výkonný druhý stupen /Centaur/ nosné rakety
nebyl k disposici v době letu.Místa kombinace Atlas-Ceíitaur musela NASA použít kombinace Atlas-,Agena B f která vynáší té&
síční sondy typu Rangesv

Málokdy se ale podaří vše tak, jak si to
člověk naplánoval*To platí tím více v kosmonautice, kde se používá nesmírně složitá
a většinou zcela nová a nevyzkoušená technika* Mnohdy skončí kosmické experimenty
nezdarem, většinou jsou hodně dramatické a
někdy jen ěiastná náhoda umožní úspěšné za
končení*

? Pasadeně /California/ vědci $ Jet
Propulsion Laboratory of Califorhia Institute og Technology, výrobci Marineru,
seli náhle snížit celkovou váhu sondy %
votolch 520 kp na 202 kp* A oni to učinili
během pouhých deseti měsíců, terrnínempSíta^
novenám příhodnou
ke starte m

Názorným příkladem toho může být let velmi úspěšné sondy k Venuši - Marineru 2* Zde
je jeho .příběh*
Meziplanetární sonda Marine* g prole-»
těla kolem Venuše, zatímco její měřicí p H ^
stroje získávaly údaje s povrchu planety,po
krytého světlými, citronově žlutými ipalsy*
Během 35 historických minut 14* prosince
1962 poodhrnul Člověk rouôku tajemství9 ssa
ní i byla od pradávna záhadná planeta skryta* Poprvé v historii člověkesa sestrojený,
fungující průzkumník navátí vil sousední pDta,nstu* Při 293 000 OCO km dlouhém létu vyslal zpět k Zemi aa± 9 milionů bitů vědeckýtih údajů*

nu Sfe&w
% mí®uu
m
některé ä
W9
Mariner* Tak vznikl Isflzen^ "Mayiner
"Je výhodná praoQVat tafe
U m Schneideraan, ředitel oddělení pro tó
řici přístroje
Nemůžete dlouho
posedávat a vymýšlet tóožitá saWzenf
rá by mohla selhat**«,
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abnormálne«t» Teplota sensoru Zemô /fcv
ka, která ze letu sleduje Zemi a prie*
Je na ni úzce směrovanou m t é m / bylá a©,,
o 25°C vyšSí než se předpokládalo»

Byly postaveny tři Marinery v celkové
ceně 25 000 000 dolarů« Seáení st vyžádal©
obrovské mho žatví vysoce kvalifikované prá
ce. Část této národní investice zmizela v
plamenech 22. července 1962, kdy byl prví*
Mariner vypuštěn 8 Cape Canaveral na Floridě. Letěl pouze 290 vteřl!n, pak byl bezpečnostním důstojníkem záměrně zniôen /i s
nosnou raketou v ceně 9 000 000 dolarů/pro
tože se uchýlil s kurzu*

Až dosud Mariner vysílal telemetrlcia
údaje a výsledky vědeckých měření s pomoct
všesměrové antény, vysílající signály
m
v&echny střeny. Intensita signálů Je parat/
ně slabá a nestačila by na nesmírné vzd/
lenosti při celé ceptS k Venuôio Na spo&ai
základně sondy byla proto instalována výkonná úzce směrovaná anténa, která musí ate
mířit přesně k Zemi» To obstará senzor Země, připevněný k anténě» Je to zařízení pc
dob»á fotografickému expozimetru,které zachytí sluneční světlo odražené od Země«

Později se zjistilo, že závadu způsobil chybně zapojený obvod v elektronickém
počítači rakety»
O měsíc později, 27* srpna 1962, se
vznesl zé startovací plošiny Mariner 2»

Senzor musel být tak citlivý, aby zachytil Zemi i na konci letu, kdy se jeví
tak slabá jako Venuše pro pozemského pozorovatele» Proto mohlo být sařízení zapnuto
teprve 7 dní po vypuštění. Kdyby byl sen«
zor zapnut dříve, oslepl by,Jako by osleplo lidské oko, kdyby hledělo do slunce přes
skleněnou čočku»

Když se nosná raketa /vysoká jako desetiposchoäový dům/ zvedala nejdříve pomalu, pak stá le rychleji a rychleji ze základny Cape Canaveral, hrozilo nebezpečí
dalšího neúspěchů« Raketa začala rotovat»
Otáčela se kolem své podélné osy 35 krát
za minutu* Konstrukce a přístroje sondy, Již
při startu mimořádně zatížené, nebyly na
toto přídavné namáhání dimenzovány» Náhle
otáčky přestaly. Důátojník, řídící start,
se odklonil od přístrojů a zamumlal:" Měli
jsme celou řadu náhodných neúspěchů, teä
máme zase náhodný úspěch!"

Když dal elektronický počítač senzor
příkaz ,k nalezení Země, byl Mariner vzdálen Již 1 920 000 km» Ihned vznikla •ivada»
Místo aby radiový signál zesílil, ztratil
na intenzitě»
Technici v 'ovládacím*
Itasadeny ee
mamě snažili m jít vysvětlení. Nakonec, 36
minut později, Mariner náhle Zemi spatřil
zablokoval svou polohu směrem k ní a vy**
slal signál správné síly»

Za 26 minut poté, co burácející raketa Atlas-Agena opustila startovací základnu, přišly další dobré, zprávy. Raketa splnila svůj úkol - vynesla Mariner na správnou oběžnou dráhu kolem Země a pak mu udělila závěrečný impuls na dráze k Venuši«

Později vědci zjistili, že *áh«taý
problém způsobila náhodná shoda události»
Když byl totiž senzor Země zapnut,taylná~
hodou namířen přesně k Zemi. Protože Žera.
již viděl, začal Mariner automaticky vysílat signály přes úzce směrovanou anténu v
Rylo to $le předčasné, rot^C? soxtfy /přes-

Rodinu po vypuštění byla sonda nasměrována na Slunce,tzn., změnila se její poloha tak, aby sluneční panely o rozpětí 5m
mohly přeměnit sluneční záření v elektrickou energii» Dva dny po startu zapnul signálem ředitel projektu Jacfc Jam**» do * provozu "meziplanetární experimenty"
čtyři
ze šesti vědeckých přístrojů na palubě»Nyní mohli vědci sklízet první plody své prá
ce.

a
tož«
* w<m
w w
chvíle zcela zastavit a senzor stratil
takt se Zemí. Otáčení pokračovalo, r&diový
signál byl vysílán do vesmírného ' prostore
místo k Zemi a trvalo celých 36 minut,
j&riner udělal kompletní otáčku a naváří,
znovu kontakt se Zemí»

Se čtyřmi experimenty v provozu .letěl
Mariner prostorem a připravoval se na Jeden z nejnáročnějších manévrů -nalezení Země. V té době byla táž zjištěna důležitá

Vše bylo nyní v pořádku kromš tohó*2v
Mariner 2 nebyl na správném kursu.Ko^st^ ktéři věděli od začátku, že kombinace ty
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Atlas-Agena nertí schopna dopravit sondu na
dostatečně přesnou dráhu, proto opatřili
líariner motorem pro dodatečnou korekci dráhy» Po týdnu sledování a zaměřování bylo
možno určit skutečnou dráhu, která šla kolem Venuše ve vzdálenosti 400 000 km« Vědecké přístroje mohly ale pracovat správně
jenom v rczsahu 12 800 až 64 000 km.Uspěch
tedy plně závisel od korekce dráhy.
Na Zemi přijaté telemetrické údaje od
počátku však naznačovaly špatnou funkci sen
zoru, který aaznamenával malou intenzitu
světla oé gemě; slabší, než bylo předpokládán©* Vzniklo podesBření, že senzor nesleduj© 2©mi, ale Měsíc» Podle telemetrických úSa$g Ä k tóřila osa antény přímo k
7.emi. Se se tedy přihodilo í Mohly nastat 4
případy:
1* Senzor je nasměrován na Měsíc a věd
ci tak získávají nesprávné údaje pro korekci
dráhy $
2, Senzor je vadntfý
3* Telemetrle není v pořádku^
4o J® zablokován indikátor, udáx'ající
úhel, svíraný osou antény a spojnicí Mariner - Slunce*
Vzhledem k nejistotě o povaze závady
byla korekce dráhy odložena o jeden den*
Příštího dne se zjistilo, že anténa je nasměrována správně, ale senzor Země nefunguje normálně„
4» září byl Marineru na vzdálenost
2 400 000 km dán příkas ze sledovací stanice doldstone v Kalifornii, aby uvolnil
3vůj kontakt se 7.emí a Sluncem a orientoval se tak, aby korekční raketa směřovala
do vypočítaného směru» Když to sonda provedla, byl vyslán povel k zažehnutí motoru
Raketa hořela 27,8 sec a zvětšila tak dosavadní rychlost 96 700 km/hod o téměřkm
m he$t fg
mHU*
byl© sřejsaé,
kfcre&G© podařila* Maríner se ještě jednou auaaj8knul"na
Slunce a Zemi* V kontrolním sále Jack «James, jako každý pyšný otec, odhodil nedokouřenou cigaretu*
Paketový motor za chodu vyzařuje teplo do okolí, vájimkou nebyl ani korekční
motor Marinoru. A bylo opravdu velké štěs-

tí, že pro úpravu dráhy stačila pouze tato
poměrně krátká doba hoření, Od motoru totiž
se ohřívala mimo jiné i chemická baterie»
Ačkoliv byl systém žaluzií úplně otevřen a
tím zajištěno maximální ochlazování.dosáhla teplota baterií 50° n. Líaximální teplota? pro kterou byly baterie konstruovány ,
činila
0* Motor byl v tomto kritickém
případě v chodu 27,8 vteřin. Je konstruován na dobu více než třikrát delší - QR,j
vteřin*
Čtyři dny oozději, 18. září, narazilo
na Mariner něco, pohybující se rychlosti
kulky a pušky. Sonda se pohnula a ztratila
kontakt se Sluncem.Gy^oskopy však ukazovaly 3právnou polohu a daly příslušný příkaz
stabilizačním tryskám. Během tří minut Mariner opět Slunce nalezl. Všechny ořiznaky
nasvědčují tomu, že do sonáty narazil malý
meteorit o váze 9 až 23 g, letící rychlostí 4&0 m/sec- Mariner vydržel náraz a bez
poškození pokračoval dále v letu*
Vše bylo v pořádku, kromě nešťastného
seageim 3*8*« Ha základě telemetrických
úásji ae sjistilo, že kontakt se Zemí bude
ztr®een mest 10* a 15* říjnem* Byly podnik y w H t é ake@ř M ® v é by mohly celý pokus saehránit a umofcnít spojení s8 Zemí, i
kdy 8 by ji saraaor jiä "neviděl***
Bylo řešeno "mohly by", protože 2^.září narazil do Mar lnem další malý meteorit
a tentokrát ztratil© sonda kontakt nejenom
se Sluncem, ale i se ^©mí* Načala tyto dvs
orientační body snew hledat.Kdy ž P. e podařilo spojení se Ee^í navázat, telemetrické
údaje oznámily,
výstupní signál senzoru
má správnou hodnotu, a že tedy "vidíM Zemi
výborně. Vědei poanali co ví každá hospodyňka, že totiž ápatně fundující elektronické aaříaení ee dá spravit nřkolika úde-

4»t
llHI Ušvimv
l^oh ui41o«Wi
@l®ktroniektf mozek
sHreEiaäloval údaj© ode všech přístrojů a
zfcke'ťlované je vysílal k Zemi.
Háhle, 31» ří,tna, na palubě nebezpečně pokleslo elektrické napětí.Vedoucí kontrolního střediska v Pasadeně,odkud se řídil let, byl v té době Tom BilLo. Na jeho
stql§ byly tři obrazovky, které ukazovaly

^Heví». Mohu vám pouze říci, na kolik
byla akouáena: 50° C."

zako'dované telemetrické údaje tak jak přišly z Marineru® Nebylo pochyb, sonda nebyla v pořádku»

Každým dnem, jak Istěl Mariner blíže
k Venuši © blíže žhavému Slunci, se zvětšovala teplota důležitých zařízení. 5. prosince dosáhla baterie limitu, na který byla zkoušena. Životně důležitá senzor do sáhl teploty 55°C. Ještě zbývalo devět dní
a pak měl Mariner dosáhnout planety.

Tom Bilbo zavolal Jacka Jamese, který v té dóbě byl v Tucsonu v Arizone a několik hodin telefonicky diskutovali všechny možnosti. Zdálo se, že mohlo vzniknout
krátké spojení v jednom slunečním panelu.
Pak se rozhodli vypnout čtyři vědecké přístroje» abgr ušetřili energii.

9<„pronce byla ztracena čtyři telemetrická měření. Počínaje tímto dnem neznali
vědci polohu úzce, směrované antény, tlak
v nádrži korekčního motoruř tlak ve spalovací komoře korekčního motoru a tlak v nádržích se stlačeným dusíkem pro stabilizační trysky. Zjistilo se, že to způsobila
spálená pojistka v ko'dovacím přístroji telemetrického zařízení. Maje o raketovém
motoru byly pro vědce bezcenné od té doby
kdy 3e uskutečnil korekční menévr. Poslední získaná měření o stavu paliva pro stabilizaci Ifiariasru ukásalař že rezerva dusíku postačí na dalších 100 dní letu.

J. James pospíchal do laboratoří JFL
v Pasadeně, aby provedl pokusy se slunečními panely, stejnými jako u Marineru.
Obloha nad městem byla potažena mraky£ poslal tedy v letadle inženýry se slunečními
panely hledat místo s jasnou oblohou. Nalezli takové v poušti Majave, přistáli a
začali provádět pokusy. Duplikovali príznaky Marineru tím, že způsobili krátké
spojení y jednom panelu.
Po týdnu pokusů bylo zjištěno,že energie ze zbývajícího panelu dostačí k na pájení sondy, až se tato přiblíží poněkud více ke Slunci. Připravené povely k opětnému
zapojení čtyř vědeckých přístrojů byly vyslány v určené době podle plánu - ačkoliv
krátké spojení záhadně samo zmizelo několik
hodin předtím.

Již nyní bylo známo, že přístroje ,
zkoumající teplotu planety a složení atmos
f éry, nepracují dobře. BSSření neprovedou
třináctkrét, ale jenom třikrát.
V těchto dnech byli lidá v kontrolním
středisku rossúšlesil ůo ávxm skupin,na opti
misty /"Mariner pracoval 106 dní,bude pracovat i zbývající tři V a pesimisty /"Bojím se o senzor Berně"/.

Díky krátkému spojení nebylo možno ně
kolik týdnů získávat vědecké údaje o meziplanetárním prostoru.
15. září se závada objevila znovu. V
té době však se vzhledem k menší vzdále nosti od Slunce již zvětšila sluneční konstanta a energie z jednoho panelu, stačila
zásobovat celou sondu.

První otázka každého, kdo přišel do
kontrolního sálu, zněla: wJak to vypadá s
M&rineram?" Každý den byla odpověá stejná:
"dobře" nebo "ještě pracuje". Teplota však
byla každý den pravidelně zaznamenávána a
každý den byla o něco vyšší.

Ryní se objevil další problém: Mariner trpěl "zimnicí a hořečkou"„Některé čás
ti byly chladnější než měly btft a některé
byly teplejším

Néhle údaje o teplotě senzoru ztratily emyeX -feyliafc Imricý, že hodnota, byla
^mimo stupnici". Nyní ani optimisté ani pesimisté BiBKiěli žádssý reálný podklad pro naděje nebo obavy.

Teplo bylo vážnější a budilo obavy.
Nikdo nevěděl přesněs jakou nejvyšší teplo
tu životně důležité systémy snesou.Baterie
na palubě mohla dokonce explodovat a zničit celou sondu; J. James telefonoval proto výrobci: "Jakou maximální teplotu vydrží baterie?"

12* proaince, přesně dva dny před setkáním, nezaznamenal palubní elektronická
počítač sto páde s álýpátý a všechny další cyklické pulsy. Elektronický počítač měl za
úkol mezi Jintf» dávat každých 1000 minut
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Sašové znamení /puls/ a při každém pulzu
zaznamenat polohu antény /úhel osy antény
s přímkou Mariner - Slunce/. Tato reference by se použila pro směřování antény, kdy
by oenzor ztratil se Zemí kontakt* Nyní už
tato. možnost nebyla.

Stanice v Ooldstane «směřovala svou
antén» na Marine^ pftLtodiny9 aby si byla
jista o správnési aiaěna$ poiosa byl vy&Iás*
povel. Mariner byl tak daleko od
že
radiový signály letící rychlostí «vôtla,
potřeboval k doa&äeaí aoncis a návratu zpět
více než 6 mimsfc* Koaae&aě přišla o&pověS*
Oznáadla, že Mariner poslechl* A. pak, po 6
minutách a 30 vteřinách naprostého ticha ,
vypukl v kontrolním sále jásot a smích*

Noc 13* prosince 1962 byla kritická?
V tu dobu měl Mariner podle plánu za pnout dva radiometry pro průzkum planety $
na základě povelu zaznamenaného v jeho
elektronickém mozku* Večer ve 23 hod* 21
min* bylo.v ovládacím sále asi 50 lidí*
Mlčeli a na jejich tvářích se zračilo napětí; Sekali signál* Nepřišel* Teplota ba*
terie dosáhla 5*° 0- teplota senzoru : neznámá*

Teä už se úspěch zdál jistý,pokud slu
ne čni světlo neublížilo vědecký® přístrojům. A odpoledne, 14. prosince 1962,10 vteřin před 13* hodinou, stále ještě pracující Mariner dosáhl nejbližäího bodu od Venu
Se - 34 745 km - a vyslal &í skaná Informace svým tvůrcům na vzdálenost 57 936 3fiOkm.

Mariner měl podle plánu sám zapnout
přístroje ještě jednou, 14* prosince Sasnd
ráno, ve 2 hod.40 min* Všichni čekali.Opět
se nic nestalo* Příčina byla pravděpodobně
v závadě, vzniklé 12* prosince.

Signály se sondy byly sískávány až do
3© ledna 1963« Toho dna b© ztratilo navždy
spojení. Pravděpodobni byla překročena cit
livost senzoru, kterénsi zmizela Země a dohledu* Qyroekopy sice zasáhly a zaktivovaly stabilizační systém, ale mrxiá9 senzor
už Zemi «neviděl". Mariner hledal tak dlouho, dokud se ne-^yčerpaly -zbylé zásoby stlačeného dusíku*
HB&k"

Byla jeôtô jedna možnost. Přístroje
mohly být zapojeny ze Země pomoci antény v
Goldstone. Pro pozorovatele v Goldstone se
Venuáe objeví nad obzore® ve 4 hod* 16min*
Celý svět Sekal*
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Turistická Akademická Klub?
zahrnulo je nejen přízní počasí, krásou
jarní horské přírody, ale i přízní místr
ních obyvatel«*«V Mísečkách byl hodný pán
a nalil nejeden »•* džbán «•• Protože se
zde sešli lidé se smyslem pro humor a studentskou recesi,nikoli "T.atmpy zvyklé zábavu jen přijímat,vytvořil ae dobrý kolektiv* Že naše Stezka uspokojila i náročné
Polákyjo tom svědčí i jejich přání zúčastnit se i Stezek dalších*

Zavinil to všechno plakátfkterý se jednoho dne roku 1962 objevil v Podolské menze.
Sval na "X. Qgolnopolaki rajd studenek!
w Sudetách"* Na jeho výzva se sešla hrstka těch, kteří se nezalekli ani hromadících se neomluvených absencí na cvičeních«
Jejich zážitky předávaná ústním podáním
dál způsobily mezi námi velký rozruch* Na
XI. Rajd do Polska nás jelo již daleko více« Využili jsme možnosti podívat se za
hranice -feyijen pôôký - a vytvořili převážně českou -trasu* Ta» také poprvé padla
slova: "Proč se trmácet až na kraj světa,
vždyí jsou u nás také hory a študáci zkusme to u nás"! Tak to vše začalo, a tak
vznikl i T A Ko De facto, ale ne de jure*
Časem byl uznán fakultním výborem jako
zájmová skupina*

Na podzim nás čekala Druhá Studentská Ste—
zké*V měsíci ří jnu došlo k opětovnému pozdvižení národa studentského na strojní
fakultě a pod heslem: *Všechnu dřinu strojům", letěla skripta do míst více £i'xoán2
vznešených* Studenti opustili svá působiš-j
tě a po záhadných přípravách síni zeli ne-i
známo kam® Přednáškové sály po celé tři
dny zely více než jindy prázdnotou* Již
se ozývaly obavy, strachující se o rozvoj
vědy a budoucí inteligence* Po třech dnech1
však bylo znovu vše při starém* Přednáškové sály zaznamenaly opět příliv studentů^
a tak smělé plány vědy a lidstva byly za-;
chráněny» Co se během těchto dnů dělo, zů-j
stalo záhadou, kterou je třeba odhalit*
Jisto však je, že situace byla ®ážiró,r>,eboi
většina studentů se vrátila zpět obrostlá mohutnými bíbry, havly a též hlasově
dost handicapována* Nyní však dejme slovo
tisku*

Zatím co átudáci toužící po pohybu, absolvovali únavné túry po malostranských hospůdkách, připravovala se naäe první STEZKA*
3 t e z k a l!! I Kolik trampot se skrývá
jen za vymyšlením tohoto názvu, by mohli
vyprávět experti z Ifstavu pro jazyk fceský
Československé akademie věd* Nezadržitelná tede příprav nemohly zhatit žádné těžkosti* Již po půl roce stály skupinky studeatů před prvními plakáty, které v nich
vyvolaly mnoho dohadů*Co to ta Stezka vlastně je ? - Proto přes dvěstě se jich rozhodlo přesvědčit se na vlastní oči* Rozešli se ve čtyřech trasách po našich, krkonošských velehorách a spolu s nimi i 30
kolegů z wroclavské polytechniky«, Krakonošovo království bylo k nim velmi štědré

Podle zpráv místního Timesu a detektivní
kanceláře Bartoloměj-Yardu, byly
října
t.r* v pozdních noční hodiny na
různých
místech Prahy spatřeny skupiny podozře-

i®

lvch

individui. Oděny

nikoliv podle pos-

ly novv světová rekord v počtu osob na
čtvereční centimetr. Několik minut poté
odsupěl noční expres Praha - Kratonohy Bleáno - Adršpach, na svou několikadenní/!! /cestu, vstříc nebetyčným horáa na
severovýchodě. Spolu s ním též zvláštní

lední mo'dy, přesto však povážlivě prakticky, směřovaly na jedno z největších nádraží střední Evropy - Těšnov. za mohutného
veselí

zaplnily do posledního

místečka

přidělené vagony, čímž nechtěně vytvoři-

zpravodaj Prague Timesu. Yšechny peei mistické obavy padly, když už příštího
dne v ranních hodinách dosáhl Mršpach

Pacifik expres svého cíle. Nyní pozor !!
Jaké bylo zděšení našeho zvláštního dopisovatele, píše dále Prague Times,nelze
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vylíčit.V oodivných individuích,která vystoupila z vlaku byli zjištěni účastníci
pochodu Prahou, jinak též studenti pražských vysokých Skol. Je nepochopitelné^
že tito studenti berou na lehkou váhu své
studium a raději obětují čas poznávání
krás přírody, přestože je velmi vzdáleno
jejich odbornému zaměření a tudíž nepřináší společnosti žádný užitek.

8« října nedaleko Teplic nad Metují bylo
viděno několik osob se širokými klobouky
na hlavách, zpívajících při kytaře jakési písně, které nebylo lze zařadit mezi
tamní folkldr. Kolem čtvrté hodiny se ob
jevili v ubytovně v KLavnověs nedaleko
Police. Dlouho do noci se ozývaly písně,
střídané kvílením dixielandu,který snad
propašovali ve svých objemných rancích.
Jen intenzivní déšl nedovolil davům obdii
vovat se jejich umění. Pouze expert přes
pivní trubky Jiráskova kraje byl poctěn
pozváním na tento večer, za což se odměnil referátem o zvláštnostech a krásách
tohoto kraje, hlavně co se týče kvality
piva.
Další zprávy jsou z Deštné, z hotelu Orlice,kde se konal místní ples. Mezi firaky,motýlky a večerními roĎajni se ofrjeróly osoby oděné do omšelých turistických
svršků se stopami dlouhého putování* Během pouhé hodiny ovládly bitevní poles
které si udržely až do posledních tonů
místní kutálky. V neděli potom zmizely
směrem jižním, aby se už odpoledne objevily ve Zdobnici, v hostinci9který nelze
jmenovat,nebol jméno neměl.Zde se sešlo
velké množství lidu studentského8 jaké není vídáno ani na oblíbených přednáškách
s marxismu nebo částí strojů. Následoval
slavnostní akt předání pípy do držení
studentského reka v točení piva znalého9
po kterémžto aktu se rozproudila zábava
a pivo .Zábava by patrně neměla konce, žel
kapsy studentů nejsou bezedné,bylo nutno
končit.Tak jak se objevili,tak také zmizeli* Jediné,co po nich zůstalo, byl obdivuhodný pořádek, od dob vlády Karla IV
v tomto hostinci nebývalý. Hostinský se
slzami • očích vzpomíná na švarné ty hochy, kteří na sklonku Jeho života přinesli trochu záře v jeho útulek.,
Na závěr můžeme říci, že všichni9 kdo máte zájem o turistiku a jste tělesně i du ševně na výši, abyste vydrželi strastipl nou cestu po našich horách, kupte si rance,
namažte boty, nezoufejte, bude Stezka 3 t U

Poslední zpráva dopisovatele obsahuje
sdělení, že skupinky studentů zamířily
do skalního bludiště a jakýmsi záhadným
způsobem překročili řadu nástrah, kterými
je zásluhou organizované turistiky ztíženo cestování ve volné přírodě.Více nebylo od zvláštního zpravodaje získáno,
nebol zmizel beze stopy. Existují jisté
dohady, že dohnán odvahou studentů k šílenství pozřel svůj cestovní blok a přijal místo u PHUtASU /Průvodce poAdršpešakých skalách/* - Tolik Prague Times.

Jistě Vás nezklameme, nezklamete-li ji Vy*
Protože nás čeká mnoho práce9 čekejte, a
někdy v příštím roce poproste své gramoi nějěí sourozence, případně vedoucího kroužku, aby Vám přečetl zprávy v Bucharu0

Následující zprávy nelze pokládat za věrohodné, nebol byly získány od lidových
vypravěčů Jiráskova kraje. Nicméně je uveřejnujeme.

-Lídner-
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Delá reäftkc© zdššmš
momla9
f pŕí6#í podlahy sklepa slabě
zmténaly dva hlasy* " Ä
tam vrahoun, myslel si^ že Jako obvykl©, přijtos
ostatní pozdě na sefeôsi®® os^al se? feáasJ^
52
nální redaktor se svou äábelsky hbitou intuicí* Pomalu, trsba je ostala® třásl se aÍ vsa~
du něžný hlásek jedné aaěí redaktorky* Vtom^ i bes naši interroracOp
vyšly ¿3 sklep®
osôbyi Pivní: byl náš redaktor,tažfcápronesla sůia mesi subyss£a2Basied; gentleman, kopl
"
mě přesně
ucho»©
Máš
šéf
s®
překotně
o&louval
e©
slušnosti,
kt<erma
%
nersaáXr&ě
člověk
od
něho neslyšelo wHi©
nestalo., mlaOý muži® uptfcoJU. ho
B@Xmí3
radšjS,fcaašž
věoi®u Sešil Jsme'd© podz©m£ a usadili se v pusti« 1®5 %t®Xné kobo®0 *H£H pMtelžI® sa&al
Mr. Holaes svoji sprára« »Pohyboval Jsem se několik ¡z^áBn^oh dnS
TO
S^bteásné slasti.
Mohu vás ujistit, ž© Jeem va 's^áa životě ještě neviděl, po&iv^hoteějSí
Má
nalevo, napravo, na politického a hospodářského Fe&aktoró® Oba kývli hlavra a současně si
pomysleli: "Je vidět, ž© u nás byl vícekrát.
gohfcsi* a & podv&bstfm pavlévskýsa Mfl©3#S2
na tento úvod začali dříaati
»Viděl jsem Taš« úspěchy v budování;,
l&tfiftá
pro to&ta a
m
ka, ale i skrovní. by%: stoleté" výrobny ©e&se&l alatjta
jmfcaosu M&^tŽFil J s «
v
různém přestrojené sohůse od nejfeáfcladněJŠÍoh *2 p© nejúatřetoějšíý a všpui
^lij
dějí na schůzích národa Českého® Podle mékQ Qšlmi',
Jee?a si inárod čtecid nas flegmatiky, rejpaly. kejv^ly, ena£.i*oo; dis&utás^ a-äopytafto». 0 fle^aaticsÍGii vára nio bližšího
neřeknu« na §chůsích ee nevyskytovali«» EoJválc^é Jsou skupinou.
J® na va^ioh aohůsžeh
nejčetnejší, g©dí, kejvají tomu oo bylo řačeao před řečnlkM;
by io i ssbevětši blbost
byla© Rejpalové jsou typm oholerio^g, aa
návsfc áadávají a ryjí; i když oni sami by
myslili minimálně 10 let, než by ho vymysleli.
akutév Je vyšší® typsss reJpttiLa;fctffe}©vé
narážky zaobalujs do nejrůsaějších teorií a obôass j© i sohopeá usn&t,, že předřadník tó
du /zvlášs, když onen Je ve Tyšší funkci A

Ne J zajímavější J© rozložení těchto skupina na r&snýcfa sohôsích« Ha ssákladních eo&äzícfo
Je nejvíce zastoupena skupina flegaatikô, bim Tyšěí schů&@, tím Je vySš* skupina Sótoějlí;
Je výsledek mého několikadenního pr&tíwamu®
Jak Holmes domluvil, rozhostilo se v reáäkci kratší ticho, ktoré probudilo se spásate
oba spící redaktory® Oba vyheklis *A vrah?,jfl »Elid, klid,
soudruzi® ukliOSoval j©
^afe
Ještě nebude dopaden, byl taprv© ěten doliSný B&terlál«a
Srlminální reřeroat. zřejmě nespokoje 0 výsledky'
Holmes. aůžet© nám illnstroyat tyto vaš®,ft^řfeaeitfttiS1řt|feié'
kládě?"

pátré^í, ee
A m

^Ito*
^

. »Ŕení
pj^pílfe®, Ur«
m
na n£?°
Jistě. Mra Holme® í"
^Su tak Jistě v£t@, Jak probíhala,»«
»Přirozeně, byl Úvodní referát, volba komisií, fiskus©: j ^ š r diskuse
snesenía ^Konec .14»00•
'
"Nepozoroval Jste nio zvláštního?®
8
Bylo sio©
ale to Je normální»
»Tedy vy Jste nic zvláštního nepozorovalo Zato Já aa@* m konferenoi byl© v době přijámáni usnesení místo 300 §ei 120 delegátů! flogBatioi už pf^ládaJŽ/ lle a% na ttfto k o n f * ci byla 3iiiciativa vražděna sýkeřní» spôsobia od pře&ae&niokáho stolkiz? Jak
ozvala se
celá
redakce jedním deohma "byli Jsem tm a rde Js^o nepozorovali P * Odhlas
s© usnése611
naf zeptal se Holmes»

»ÄstS!.«« i" když "byly*Jakési námitky
konřereno© nebyla usnášení
schopna e
r. y ?
«Celksm
ano.„o15 ^ždyS SX© o dobrou rěe.=
11
A co stanovy SSM, jsou táž nepodát&tnél*
hlavách kolovala myšlenka*
»Jane© potrhloj An$li4an sS
tomu, aby se dodržovaly.0

©dvétil šéf* *feÄy té; Ba vtóe
aáaývát® n'epodstataš$*
"
..
souhlasně útrpně vsdyoňlft» Ve všaofc
myslit, Se st&sovy Js®"** i u náad

Náš kriminální reda&tor s@ tuto skutečnost so&Mil tumule občanovi
asní demokracie vysvětlit,, ale marně«

buržo-

Byl tedy vyslán opět do terénu, aby s® o %o& v p^assl přótsvě&ž&Xo

2® kapitola,
Do pražských uli© pozvolna ulábs**X veder« U l i - ' • H l á v k o v o u kolejí zvolna usínala! v
secesních činžácích se tu & taa rozsvítilo světic ae. ulici bylo postoj jen z nedaleké hospody sem doléhala harmonika a mlácení půllitr&« Při pohledu z ulice Hlávkova kolej spala jako divoká kočka« Ale uvnitř

Sta- pokoji 213 tré splklonoů choulilo k ©obě hl&rj v důležitá redakční poradě« Starosti
bylo dost a dos|ft finance, papír, tel ta vraMa na krku9 Bolrta® nikde a ideologická komise
ve škole ... lép© nediskutovat o prerease v drně oběSenoově* íu se po chodbě rozlehl hlsas
Soudruh MŠller, má zde naléhavou návštěvu, soudruh MSller má zde návštěvu) S
Šéf e£&ä®l a zbylí členové retekse se vgnoval* dokuřování jeho cigaret. Tu se Oveře
prudce otevřely, v nieh stanul šéfredaktor a zavelel: »Všichni za mnout" Cestou k vratum informoval* Holsaes Je tady. DřiSol na oorstvá stopy vrakový, jet © ním jako eoronerova porota*
Jedná se pgý o zabití našeho průmyslu« Přidali jsme do'kroku.Jak vime s projevů našich předních soudruhů, nrfeysl Je jednfe z úhelních kamenů naší společnosti: vždycky překročil p H n
hrubé výroby a vyrobil neJvětší podíl šrotů na 1 obyvatele na světě a nyní.«
Mo je vrah
O a„ .??
'
2a těehto chmurných úvah jsme doběhli k vráthiot«V sOTřenám sportovním od&rv. nás uvítala nenápadná postava Holmeseva« R&am poje&ssr?6 otá&& se-ho Séř« • Satím trasa Kladno a
zpět o Do rána Jsme zpět® odvětil Holmes. Z hrdel redakce se vytoal dech zklamání« Vlakea do
rána dojedeme sotva
do Rakovníka, Jak to oholte'udělat?*
«Jak prosté11, milý 'Watsone* * po jedeme automobil«»!8
Vyšli jsme. Sychravý podvečer se proměnil
t e s n ý v e č e r «
kolejí stál
hutný Bolls-Boycé abny do něj nastoupili e
Semné hučení motoru dalo tušit o jeho síla* Z&sr
los tí kolem Ruzyně a za Buštěhra&e® nás přivítalá rmá

ujížděli iao kilome trovou r^ofc«
sáře nad Kladnem

"Blížím© sea, informoval nán Kr* Holmes, «Jedeme do Jednoho s vašich gigantů pro koö&u
- HtfŮ n.po PHEFA« Přijede® k závodu & zaparkujeme vůz v jedné z bočních ulie« Pák proijikrneae do závodu a'podnikneme mal^ exfcur©: po jedňé z největších čs« technologických vražd -

~ PBEFĚ\

*'Já snáa jednu pěknou 11díru v plotě'3 snažil se pomoci jeden člen redakoe« ^Méní třeba
mladý muži půjdeme vŕátnioí uklidnil ho Sherlook Holmes«
Jako blesk jsme sjeli po čedičové dlažbě k hlasmi bráně a pak zas nahoru
Xablovoe.
kde Holmes uklidil vůz do jedné s bočních ulic» " J d p rn o n e s l rámě a x»yehl§ kráčel k vrátnici 5« 3. "Jak ae tam tedy
dostanem®?® vyzvídal 8ét proplížíme se, 5i omámábe vrátnou
81
chloroformovaným
hadrem?
8
Ale Jak prosté, milí Watsone« ironicky pronesl Mr« Holmes, «půjdete klidaô ä ^káia^®
tramvajenky® « Blížili jsme se k vrátnici^ tu a tam někdo šel na noční« Na vrátnici se skvěly nápisy? Zachovejte bdilcst a ostražitost a ň&ä vránou aoený plakát? ®V aksi milia^u republic® dají naši pracující navíc 1Ä milionů» a vedle vrátnice graf ukazoval plnění • pitou
sa 95^»'
'
Hladce Jsme prošli vrátnicím
nyní na ea&urst HajsŕeéL půjdeme do válooven. pak koT^«
r en a p-ak íiaTštívíme PBSFU"* Sil Jarně kolem ekladů, oáglů pod širým nebem, které Ide vyawnaaé a v úhledných hraničkách tise řezively.
»MoaentP řekl Hélmes a zmisel za Jetoia z nicU* V
f®
výoh montérkésíie
- ::M .
/.•:
Vstoupili jtsse do válcovny, ale nepři vítala nás. md^stná
litrů narážejícíoh o sebe«
öherlock Holmes- se vydal-sa tímto zvukem jako veľblouä v poušti« 1 nás Typrahl.© i vydali jsme se za ním. Před kanceláří forvalcírc? seděl hlouček pracujících* Holmeg nekoerron««čně přistoupil, zakopnuv o umně pohozenou haldu zmetků' a natáhl se na' podlas©«
Po utišené
a
smíchu ee optals "proč se nejede, co se stalo?* Krajní muž pouze zabručel?
ll6,
posraly
se nám kolíky, snad mistr přemluva za hodinu zámečníky, aby to šli spravit«8
I šli Jsme dále a narazili na kantýnu, kdé.-se vesalila nad půllitry asi stovka lidfC»
Dali jsme si též půllitr»
V exkursi jsme dále pokračovali v kovárnách*
kd© u stařičkého ttlisu haoždilo
ea několik
lidí a v potu tvář© tvářeli«
je prt\üaK uplivl
si Ölen rsdakoe® fo Jea potvrdil Holmes
M
"a to tu měli mít nový poloautomat lis s NSB8

&
V r
Členové ne j vyá ôí ch orgánů ÍÍSM na ftekultě
Studentská akademická rada /uvedeni jsou pouse volení členové/
Předseda
Tajemnice
Předseda F1
Předseda F2
Předseda KR v Hlávkově koleji
Předseda KR v Podolí
Výbor přátelství
Zahraniční zájessdy
Pokladník

Kupec Milan
Pejchová Mazd©
Janský Josef
Menčík Jaroslav
Bomba František
Novotný Jiří
Reis Jiří
Salač Josef
Edl Jiří

Směrové výbory
Předseda
Poli ti cko-výchovný
Kulturní úsek
Organizační úsek
Brigádní úsek
Studijní úsek
Sportovní úsek

F 1
Janský Josef
Vojtek Tvan
Doležal Rudolf
Pačesová Hana
Houkal Jiří
Kodeda František
Jaksch Pavel

F 2
Menčík Jaroslav
Hamerník Eail
Kysel Petr
Novák Václav
Lesák Václav
Chalupa Antonín
Štejfa Jaroslav
Holeček Lubomír

Vážená redakce Bucharu!

Tím však moje iniciativa nevyhasla*

Po přečtení článku "Změny a převraty atd."
se ve mně něco hnulo»

Ne!
Vážená redakce Bucharu! Dovoluji ei tímto
předložit v kostce návrh stanov a progxm
tohoto klubu*

Co?

m

přece - INICIATIVA8

A rozhodl jsem se i já přispět svou hřivnou
do společného díla o Dlouho jsem seděl nad
WTÄZNÍkEkĹ a kolísal* Což mi ostatně jako
intelektuálovi přísluší* Koumal jsem, kde
bych nejlíp prosadil své vlohy, jestli v
kroužku uměleckého svařování nebo ve filumenistickém'klubu* To ale padlo: ačkoli mám
umělecké nadání,neumím svařovat/jako většina studentů,která prošla ve 2. ročníku svářečským kurzem v rozsahu 3 vyučovacích hodin/» A od té doby, co mám 7'^apalovač, sirky
nekupuju* A tak jsem se nakonec 'rozhodl pro
klub NEABSTINENTÔ*

1/ sekce pivařů - ve znaku oroseni půllitr
2/ sekce vinařů ~ ve znaku lahvinka Tokaje
3/ sekce lihařů - ve znaku štamprdle s rumem* •
Členové klubu se mezi sebou budou oslovovat
^spifaref®®"* V čele každé skupiny stojí "nad8pifer% v čele klubu "vrchní nadzpiiarůoNa
tyto fce budou vypsány volby»*
Za dlouholetou činnost v klubu budou vydány čestné tituly "mistr zpiíar", eventuelně
"zasloužilý mistr apiíax?ů*V

.Přijímací zkouSky nových členil m budou konat v restauraci hotelu Ha Moráňi» Každý
chazeč necht přinese s sebou potvrzení o. zaplacení členských příspěvků ČSM^strute^ ži«*
votopis a vyjádření pracovní skupiny©Potvrzení o počínající cyrrhose jater a červený
nos budou hodnoceny kladně!
Srazy spojené s diskusí a školením budou po
řádány v některé z četných pražskách pivnic
vináren či barů - podle zaměření té které
sekce, •. *. *.krát v týdnu©

Doufám, že můj návrh eé setká v redakci© patřičným pochopenia*V případěkladného posto
je předem vyhrazuji v Bucharu stálou rubriku "Správy z mokré čtvrti %kde budou pravidelný informace o programu a místě pořádáni
příštích srazů,dále potom množství perliček
a zajímavostí z činnosti klubu» Kromě toho
tu budou tučně vytištěaa JsÄa nejzaeiouttfclejších zpitarů a na listině hanby jmáiííÉi zaostávajících studentů /rozumějte : tf pití,
ne ve studiu/.
To by bylo tak všechno*
INICIATIVĚ ZDAR!
- Váš Anonym
PS*Nepovažuji za nutné se podepsateVyluštění této záhady budě jistě hračkou pro p.
Sherloka Holmese a BLWatsona, kteří spolupracují s vaší redakcí /viz «VfráŽda t
terénu"/«Ostatně mu zjednodušuji pátrání
- hledá přece INICIATIVU!
Tady ji má!

Bude-li některý % 51en& přistižen,Že cesto©
ze Skoleni doáú šel rovně, bude m udělena
důtka®. Bude-^i se tento přestupek opakovat,
může být degradován na "podzpiiara" , případně, a to najmě u notorických střízlivců,ssů
že btft zbaven členství a stlhr« ho opo#-žení všech řádných členů*
Klub neabstinentů bude udržovat vzájemné sty
ky s ostatními kluby? a to zejména s Kubem
Karetních heŕ a klubem Humoru «Budeme si vsá
jemně vyměňovat' zkušeností.?

Divadélko za mostem*

W t tak létat
neíDÍt svázaná ta
svoje lidská křídla
klopýtala bych šestou
ke svobodě»

V sobotu 28, 11»
byla premiéra
Divadélka za mostem* Pořad si©«»
žerný z verSů
šich básníků byl
vzletně nazván
šedání'hlavy"»
Ve třičtvrtěhodiňovém pořadu, který dost postrádal ucel©«»
ftoetg byla sympatická snaha pohledání prav-»,
dy, po hledání skutečnosti* Ť M m <5ty* úcinkají cích teprve hledali svůj vlastní re«
cl ta čni výrás« Budete-li mít někdy v sobotu ČaSp pMJŽte ae do Divadélka za moste®,
podívat«

"Ha, hnusní iflperiálisté nevydodali" začal tušit náš Ideolog, "Ale'vydodali" odvětil
Holmes. "Ale vydodali ěpatnč" přiložil polínžo šéf. "Ale výborně, ale: C8D ho omylem dopravilo
rtašrotiště, kde ho šrotaři tiše vybalili, rozřezali autogenem a přiložili 'do mart.
pecí11» Ohromeni touto přímočarou vysvětlivkou, UDÍral'se náô exkurs dále k PREľfi podél mo hutného šrotiště, kde se povalovala bez ladu a skladu nejrůznější tovar a až na konci asi
sto pěkně rozmačkaných Octavií. Náô i>olit.-ideol. referent neodolal, aby hosta neupozornil
na tuto naši vymoženost: "Podívejte se Mr. Holmes, Jak brzy Je u nál obnoven vozový park.
Je to sioe lidové vozítko, ale přeoe. A nereziví za měst? a nehyzdí krajinu Jako v U3A, ale
Je ihned dodán našim hutníkům!"

"Neunáhlujte se v úsudcích mladý muži" 0 Jistotou v hlase odpověděl Holmes "tyto vozidla byla nová a poslali Je zpět ž Hamburku takto slisovaná pro špatné balení". Nyní Je
zde Již nemohlo překvapit, flli Jsme dlouho podle potoka z formaldehydů, čpavků acetátuv a
sloučenin fosforu, olova a síry« podle něhož v celé délce čněly cedule: P020R, VSTUP
ZAKÁZÁN,NEBEZPEl ŽIVOTA I 2 VÍPARU I M až Jsme došli k PREPNE, kde Jako Kristus Pán dělal
z vody víno, tak zde ze strusky dělali panely. Jenže s menším zdgrsm. Továrna byla opuštěná, cloVěka by se nedovolal, Jako by zde strašily stíny projektantů, kteří zde Jistě budou
muset strašit, až v jedné hale cosi temně hučelo, míohalo a převalovalo, Mr*Holmes tam zamířil. Přistoupil k provizornímu zábradlí na oorovskou míchačku, kde se míchala Jakási
temná směs. Než stačil redakci něco vysvětlit, zábradlí se utrhlo a Holmes, který zapadl
do hmoty, mizel beze stopy.
/Pokračování příště./
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Virtuos hrál v prostorné síni» Měl na pořadu radost, líelodie se převalovaly síní ode zdi ke zdi a zaplavovaly duše .Je
dnou se vyhrnuly tak prudce,že se zatřásl strop,podruhé stačil
uvaděč sotva přibouchnout nouzový východ,aby mu neutekla celá
věta .Byl to sehraný kolektiv,ve kterém jeden navazoval na druhého, podpíral ho a táhl kupředu»
Virtuos hrál v prostorné síni»Měl na pořadu radost.Dur.A krásně to znělo» Ale když hrál tu skvělou kadenci v
předposlední
Části,zaslechl najednou slabounký mollový pískot.Nechal příští akord znít o něco déle* Ale pískot nepřehlušil» Na vysokém
okně mezi kovovou výztuží pestrobarevných sklíček uvízla jako
mezi notovými linkami Jedna nota. Neodrazila se Jako ostatní od
sálové klenby »nedozněla v Sumu dalších .Držela se linky a své
výšky,nechtěla ani nahoru ani dolů»A ostatní prchaly kolem ní
střemhlav padaly zpět do u&í návštěvníků a zase šplhaly po zví
řeňém ovzduší.Bylo té notě úzko,vysoko a smutno»
Virtuos hrál v prostorné síni» Měl na pořadu radost»Dur.
A za oknem uvízla nota v moll»
Taková tesknota

"V''C-H

i
k

VO

CO

DE

}
4

-DB VO TO.
že nechci aít nehty vokausaný nudou
Vokousaný nehty bezva voháknutejch nul
Že nechci bajt hledačem vál
v nádhernejch pačesech světa
kerej se hnul
Á nejsem sketa
kerej se zé všeho zul
a teä tu chodí bos
jedinej bosej mezi těma který šlapou
bosýma včera na nohy
De vo to 2e nechci mít do rána parohy
keře jma život zdobí pány snoby
a poseroutky hlídače
De vo to že nejsem prášek
kerej si ženský sypou na noc do pláče
aby slzy mfily větší třpyt a glanc
taky de vo to
že znám svý proto
Svý proto na věčně vyjevený proč
Proč je třeba strhnout starou
barabiznu století
kramářský stánek s vodičkou na vlasy
Proč věřím že se vyčasí
na každým poledníku
na každý rovnoběžce
Proč je mi milejší
takovéj capart na tý svý koloběžce
kerej se vlastní nohou vodstrkuje
než ten kerej tu ustavičně povykuje
roztlačte mě víc
De vo to taky
£e nenávidím ani-ryby ani-raky
kerejm se tady líbí
jen vobčas zrcadlo
dyž mu nastavujou ksicht
a špatný šplhadlo
kerý tu jeětě vod včerejška visí
Tak vo to de
Řekni nám ôí jsi
Lidi
kdyby šlo jen vo ten holej telegrafní
drát
no tak by to tu vypadalo
tak akorát na špagát
A vo to de
Jan Schneider

Work
C amp
Balkazfc-Bxpree ještě klepe na vídeňských
výhybkách a ny už spíme» Probouzíme se jen
na hranici a pak až v LJLubljani. Na couráček do Lesce HLedu musíme Sekat hodinu, tak
se můžeme podívat zpátky t
- Jak Jsme pobíhali po Praze a zoufale vyřizovali poslední formality
- jak jsme přijeli do Vídně se 300» v kapse
a neměli jsme kde spát
- Jak jsme pak spali tři na dvou gaučích u
paní, které nepřijel synovec
- jak jsme viděli Bergmanovo Mlčení
- jak jsme pili Coca-Colu za šest šilinků
- jak jsme byli v Prátru a neměli jsme na
nic prachy
- jak nás potěšily v obchodním domě české
gumy z Hartmundky
- jak jsme museli chodit pěšky, protože
tramvaj stojí tři šilinky
- jak nás udivila čistota vídeňskvch ulic,
podchody na hlavních křižovatkách, množství prodejen'aut, moderní nádraží Sudbahnhof a jak jsae v tom "Babylonu", dík
trenovanosti ČSD,vybojovali místa ve vlaku.
A teä víme jen to, že se máme dostat do
Bohinje. Jedeme tam na work-camp a nevíme
ani kde Bohyň j je,na tož abychom měli adresu
tábora. A do tábora nás musí vzít na čestné
slovo* Ale jedeme, a jedeme lacino, poznat
cizí zemi, poznat světový národ studentský*
Vystupujeme v Lesce, tady uz neprší, ale
leje. Podle mapy nacházíme Bohyň j, první úopěch. Stopem v tom lijáku jet nelze a naše
peněženka zaznamenává první minus« Autobus
nás po hodině jízdy vyklápí v Bohynji a po
delSích útrapách nalézáme náš cíl.
Teä tu stojíme, natahuje se k nám šestadvacet rukou. Jsme vítáni víc než srdečně a
je nám dost trapně.
"Mluvte pomalu, my neumíme zdaleka tak
dobře anglicky jako vy." To je tady jisté

rozčarování, ještě, že Je tu Jarda, který
mluví velmi dobře. Koukáme se jenom najíst
a jít spát, jsme po cestě unaveni a zítra
nás čeká práce.Dostáváme stany s radou dobře se přikryjte a usínáme s rozhodnutím doma dělat hodinu angličtiny denně.
Ráno se nechce vstávat, ale Božo mě tahá
za ruku: Pani Čechy, vstavat, sluníčko už
vstalo1
A na obloze opravdu zápasí s mlhou sluníčko, to se hned lip vstává. Běžíme se umýt*
hážeme kolem sebe Good morning a těžíme se
na něco teplého do žaludku. Ale chyba lávky, jde se dělat. Dostáváme sekery a mačety, PauL, vedoucí tábora se usmívá a volá
"Let s go". Tedy jdeme. Cestou se dozvídáme
že tu kácíme průsek na sjezdovku, že se dělá šest hodin, že snídaně je v půl osmě, že
tábor pořádají američtí QWACKERS a podobné
důležité podrobnosti. Stoupáme výš, průsek sí
zužuje a odpojují se skupiny, aby jej uvedli na správnou míru.flfcymáme místo až nahoře, v první linii* Všude les, vlastně prales, vlastně prales, jen záda máme volná.
Práce je tu zřejmě nejhorší a české ruce
asi ještě neztratily svůj punc.
"Ha ty malý,vem radši mačetu, to jde lín"
pracně mi vysvětluje Dan, budoucí učitel z
Bostonu a pod
knírkem mu svítí řada zubů.
Beru ma četu, ale svahem burácí "doobroo'o'o'",
něco jako naše padla a opravdu sekery padají v polovině rozmachu a postarší lidé by
usoudili, že se to tu na snídani žene jako
zvěř. A tady začíná opravdické seznamování,.
"What is your name, my name is Chán, potřásáme si mokou, navzdory anglickému bontonu,
jako staří známi. Národnost se neudává, není tu třeba, k čemu také, a navíc Ghanova
tvář Indii nezapře. Je tady jedno, zda jsi
Američan, Němec, či Ind, to je jen pro zajímavost, odkud! až sem zvědaví studenti při
jeli.A jsou tu hnedle ze všech končin zeměkoule.
Šestnáct chlapců a děvčat třináct* platí tu
jen křestní jména. Tak až když dostáváme
adresu se dozvídáme, že Gotlint je vlastně
šlechtična. Ale to je tu jedno i to,že Wicky má tatínka /plastický chirurg/ s ročním
příjmem 100 000 dolarů/to není o nulu víc/.

Jsme vyzváni, abychom dokázali oprávněnost
druhého místa na světě ve fotbale. Přijímáme. ale protože je nás málo nastupuje
Internationale proti Slovenii. Radost Slovenie po dosaženém těsném vítězství se jde
dokázat svlažením hrdel& na něž jsou velkoryse pozváni I soupeřové.

Na svačinu jdu už s puchýřem na dlani ,
ale to nevadíc Zjistil jsem, že mojí angličtinou je možno se domluvit. Mohu se třeba
zeptat Betsy, proč nejede třeba na Rivieru,
její tatínek na to má..A Betsy se směje a
říká, že na Rivieru může jet až jí bude padesát* nebo, že se tam staví na zpáteční
cestě. Te3 je ale studentka a tedy se chce
podívat mezi studenty. Takový přátelský poměr prý hned tak nenajde. A taky prý musí
něco dělat, aby moc neztloustla a pohyby
filmové hvězdy odchází pro další hrnek Čaje,
Při tom jako samozřejmě bere i můj.

w

...Izgubila Čechoslovačka
jásají Slo~
vinei a vůbec neberou v úvahu, že Češi
tvořili jen základ "mužstva světa".
®Ale na mistrovství světa izgúbíla Jugo«*
slavia", triumfujeme my M a na cCLymplacg
vám to dáme znova.
"Máte dobré fotbalisty, Masopust, Pluskal,
ale my jsme také dobří".
A jde se to zapít. Pije se tu víno a pivo.
Vybíráme si víno, máme k torru dobré důvody^/ dvě deci jsou levnější, než lahvička piva
b/ víno je v Jugoslávii pro Čecha exotičtější
c/ jsme zvyklí jen na jistý pivní standart

"Takhle ale linii filmové hvězdy moc neposloužíš", ale Betsy se jen směje a zakusuje se do dalšího krajíce s máslem a salámem. Tady chuthá.
Po další hodině mi puchýř praská a dlan
škaredě pálí® "Dělej pomaleji", radí Božo.
Narovnávám záda a dívám se pod sebeV Světlý pruh vykáceného lesa s ohni pálených větví. Sluníčko už definitivně vyhrálo boj s
mlhou a nutí přebytečné svršky. V jeho záři
se blýskají sekery a úsměvy.Docela dole jezero, s vysokou skalní stěnou. Tak vysokou,
že mráčky občas obepínají její vrcholek, na
kterém je kříž. A kousek od jezera je hřbitov. I tam jsou kříže - vojákům z první světové války. Sto osmdesát šest je jich tam.
Prostých, vojenských křížů s mosaznými cedulkami. Nejsou tak vidět jako ten na skále.

Vracíme se zpátky. Betsy studuje marxismus. Má lesklou barevnou příručku, jakýsi
výbor klasiků marxismu, jak hlásá nadpis
Marx, Engels, Lenin, Trockij, Stalin,Chruščov a Mao-Ce-Tung. Betsy studuje klasiky
marxismu a diví se čemu se smějeme. Přichází Demeris. Demeris je Paulova manželka,
je po operaci, nemůže pracovat tak se stará o duševní stravu. Nese hromadu novin.
Nahlas čte z New York Herald Tribune. Občas se odmlčí, podívá se na nás, jak rozumíme a v našich tvářích lze číst nevyšlo vénou otázku.

Možná, že je to škoda. My bychom určitě nepotřebovali černé kříže s mozaznými cédulkamio
"Retsy, kdo bude u vás prezidentem?"
"Nevím, doufám že ne Goldwater."

Nesouhlasím se zahraniční politikou Spojený ch Států.Myslím, že Spojené Státy nenapadnou Vietnam, postoj Číny ovšem je
prestižní otázkou Spoj. Států. My nebudeme
útočit. Rusové by se v případě Čínského útóku určitě nepřidali, co o tom soudíte?

Ptáme se na Kennedyho, Betsy vysvětluje a
ptá se, jak my jsme jej měli rádi. Vykládáme o reakci našich lidí na atentát, mluvíme o jednom z největších amerických prezidentů. Na oplátku se ptáme: "Jak je u vás
oblíben Chruščov?"
"Nevím někdy dělá potíže" a Betsy ,se opět
směje a dodává"ale určitě je to velkv štátnik."

Teä je na nás, abychom .odpovídali. Ještě,
že je s námi Chan. Tvrdí o sobě, že je socialista a pomáhá nám v našich jazykových
potížích, pomalým opakováním. Vysvětlujeme, otázky jenom prší. Pozítří bude beseda o socialismu, to se ¿apotíme.

PO obědě se jdeme všichni koupat. Očeká vám množství neplavců , ale všichni plavou
jako vodní myši, S údivem hlavně na dívky,
jimž naprosto nevadí dlouhé vlasy v tom,
aby se potápěly a to jen tak bez čepic-

Večer se zpívá. A naše Tancuj, tancuj se
stává snad ne j populárně jší. Na dotaz,.kdo
má rád Beatles, se jen smějí. A když jim
řl/ .

U

'"říkáme, Jak jsme viděli ve Vídni papírová
ubrousky s portréty Jednotlivých Členů Beatles, začnou vysvětlovat. Pro Beatles horuje v každé zemi jen "ještě hloupá® ffiládež asi do patnácti. Pak nastupuje americká lidová píseň. Teči je zase na nás, abychom vyprávěli o pražských vystoupeních
Peter Seegera. Přidává se Dan, který též
velmi pěkně zpívá a vypráví jak v Bostonu
přišlo na Seegerův koncert 18 000 lidí.
Snášíme dolů klády. Je to hnedle jak na
galejích. . Ramena bolí, tak dávám kládu
přes obě.<
Vypadáš jak Ježíš, volá na mne Piona.
Chodíš do kostela?
Ne a ty?
Já také ne, ale můžu.
Nevěnuju tomu pozornost, dochází mi to až
večer. Sedíme kolem táboráku a je diskuse
o socialismu. Vlastně to není diskuse a
ani to nemůže být, protože o nás vědí hodně málo.
"Jsou u vás kostely ? Může' mít u vás
člověk svůj dům ? Proč jezdíte tak málo
na Západ ? Kolik u vás stojí byt? Jaký je
rozdíl mez i socialismem u vás a v Rusku?
Kdo u vás může studovat? Kolik u.vás stojí studium /teä se diví/? Podle čeho plánujete?... "
Potíme se tak jak jsme předpokládali®
"Kolik budeš mít, Tondo peněa, jako imž©nýr, až vystuduješ?"
"1190 Kčs, ale jen tři měsíce pak budu mít
1500® ale teä se to má zvýšit.«*
3ylo to marné. "Kolik je to na dolary?5'
Jarda studoval ve Varech turistiku tak udává kurs. Matylda se diví, že je to mostný se divíme jak to, že se diví Matylda a
ostatní jí vysvětlují, že se spletla o nulu. Matylda se zase diví, jenže úplně o~
bráceně. Všichni se smějóu. I my' se smějem, jenže nějak kysele.
Na neděli jedeme k moři. Já isea prvně u
moře. A tam někde co ui- není vidět jsou
Benátky. Přes moře nějakých sto kilometrů
na dvacáté století je to kousek. Ale my
tam nemůžeme, protože nemáme pár papírů.:
Ha druhé straně jsou Benátky a my te8flř*&ó«můžem. Proč si jen lidi vymysleli hranice*
Takhle nám nezbývá než se dívat naproti ®
doufat* že někdy jindy.

Bneska už od samého rána je smutný den®
Plavovlasá Švédka Charlottě jede domů* Musí stůně jí maminka. Ráno dostala dopis a
v poledne odjíždí. Charlottě tu měl každý
zvláště rád.Bloufeé světlé vlasy, maitf troš
ku pihovatý nosík, dávka romantiky dalekého severu. A úsměv Mone Lisy® Bude nám bez
tebe smutno , charlott@.
Sedíme u oběda nezvykle tišeCharlottě polyká polévku slanější o pár slz, proboha,
Charlottě9nepiač* Podepisujeme se pod verš
tsB památku. Na okně v truhlíku kvete rudý
karafiát. Jestli mě uvidí paní vedoucí,bude ale. "Thank you". Neodpovídám a koukám,
abych svou. polévku snědl v pořádku. Petr
přináší vlaječku, tu ve kterou jsme vkládali tolik nadějí pro svou eestu stopenú
A Charlotta opět pláče, naposled podává
^ © m ruce« X>íváme se na špičky bot. Prší,
©bohem Charlottě.

Jdem na ^riglavg vidíme jej před sebou,
skalnatý masív mizící v mracích. Nikdy
jsem nevěřil barvě alpských luk,»
už
věřím® Poslední stovky metrů je natažené
la&o. Na laně je námraza3 ruce sebou, kolem jsou hluboké kamenné srázy. "Gotlint,
nelez po čtyřech». Ještě krátká plotna,
fouká tady silný vítr, ale už je vrchol.
28*3 metrů» Pod námi- plují mraky. Z nich
Jak bodllny ježka ční skalnaté štíty. V
dálce jsou vidět bílé čepice rakouských
Alp. Názorné -ukázka trojrozměrného prostoru. Šel jsem v plátěnkách a mohl bych
počítat na kolik kamenů jsem šlápl, ale
nelituji.
^riglav je už daleko za námi. Sedíme v
tmavé hospůdceř hrací skříň polyká jeden
desetidinár z® druhým a hraje pořád dokola ^rig lavskou polku. Všem se lesknou oči
únavou, radostí a taky* nebo možná vypitým v vínem. Němečtí turisté z mercedesek
se ® pochopením usmívají *A$ se mládí vyv tom je víe, mnohem víc...
Eítra odjíždíme. $ábor končí až v pondělí,
ale my se chceme podívat k moři. Betsý jede do Francie, Matylda do Švýcarska, Mark
do Řecka, Psul a D«eřis uvidí Paříž. My
když budeme sít štěstí a pojede nám to
etopaip dobřš, wiäíme StfLit. Taky dobře.

Zítra končí . tábor, protože odjíždí i Paul
a Demeris. Děláme poslední táborák* To bude česktf táboráky musí být nejlepší. A je
nejlepší, nikdo neskrblí pochvalou* Zpívá
se, povídáše, ale je tu zase smutno, protože končí něco hezkého, co nelze vyjádřit, co musí každý prožít 3áma na co se
nezapomíná. Většina z nás se asi,či vlastně určitě neuvidí a byla tu parta jaká se
uvnitř jednoho národa udělá málokdy. Žili
tu lidé devíti národů, tří světadílů bez
škrobených límečků, tak jak vyrostli a vyrostli dobře. .Tito by nepotřebovali pasy
a černé kříže § mosaznýma cedulkama®
Mluví Paul: "Nechápu jak touha po penězích
může lidi dovést až k vzájemné nenávisti*
Vždyi je zbytečné, aby se svět musel bát*
Proč všichni nemohou žít tak krásně jako

rap/ tady.**
Přijeáte do Anglie, přijeSte do Československej přjjeíte do Spojených Států..
Loučení by se mělo na této planetě zrušit*
Paul a ^emeris rxéza v Lesce dlouho mávali.
M& jsme jeli stopem dolůj, na jih. Dalo by
se tóho napsat o Jugoslávii hodně, je to
krásná země, ale o té se dnes píše skoro
všude* Bylo by ssožná zajímavé vidět ji očima studenta, jenž jedenáct dní s cestou
do Splitu byl odkázán na 6000 din, ale o
tom jsem vlastně nechtěl psát. & tak tedy
Končím»
Jo ještě jedna* věc«. Až pojedete ven a nepojedete srovná s plnou peněženkou hrát ně
kam do kasina ruletu, tak si neberte společenský úbor« Nám ve stanu navlhnul*

Dne 13*11* proběhla konference pražských vysokoškoláků«, -Trvala X2 hodin a nebyla, abych
tak řekl. MmarnáH9 Přestože má® na napsání tohoto článku jen několik hodjn^ málo materiálu a xaá
lo názoru sstatních zúčastněných, pokusím se alespoň zhruba o charakteristik koafer©no& a
du některé diskusní příspěvky, kt®ré vás budou pravděpodobně zajímat*
Konference byla zahájena mimo všechna očekávání a pq prvé při obdobných příležitostech stu
den takou hymnou G-audeamus Igitur, Hlavni referáty který četl předseda Tyso&oškolskéh© obvodního
výboru CSM, byl dobrý,, některé jeho pasáže výborná0 Obecně zhodnotil stav vysokoškolského dění!
kriticky promluvil o práci Jednotlivých úseku V0V,Za největší klad tohoto referátu pokládám to,
že se tentokrát nezastavil u konstatování stavu vs vysokoškolském G3H, že neu&ufil jSQQB & konkrétních otázkách studia, zájmů, materiálního vybavení atdi Přihlásil se také sygisR&oTôgio^ee-,
ným politickým názorem vysokoškoláků, a to formou, kte?á vybudila pctlesS* 4 potlesku Q% m&£*|
v tomto případě Josef Ondrouch skutečně cenit« Dovolím si oitovat?
generace bez vit
ších životních zkušeností, ale s Jasným cílem.« vybudování koaunístioíá épolečnosti« Hebudém©
si zapírat, že nás mrzí, že část veřejnosti si tuto skutečnost
mnohdy naše snahy
zlehčuje a obrací naruby, Oasto-k tomu přispívají neuvážená nebo
vystoupení Jednotlivců z našich řad. Ale znovu opakujemeř
snaha dospět ke komunismu^ Je upřímná a Jestliže
vznášíme námitky a výhrady, nekritizujem® podstata socialismu. ale některé ¿hybné forsny Jeho
uskutečňování a zejména skutečné nedostatky v našexa spoledens&lm livotě* Jd© nás o to. aby naše úsilí bylo správně pochopeno, a abychom společně s 13$ všechny přt&áž&y v naší práci odstraňovali. Chceme dospět k cíli co nejrychleji, bez zbytečných strát a s možnostmi plného rozvoje
lidské osobnosti,*
Rád bych se dále zmínil o něěem, co předcházelo této konferenci, a co Ji také poznamenalo*
Byly to »feeparátní« schůzky zástupců několika fakult /i strojní - posn* redakce/, kteří se na
konferenci připravovali
vyloučením veřejnosti», 00M vzbudila hlasy o frakčníoh skupinách, o

eektářských klikách, o revoluci atd* Tyto schůzky", obhájené m konferenci tak.
byla tžsneséhija
uznána jejich další nutnost, přinsely velmikonkréta návrhy. Sy se pak rovněa objevily v usnesení konference© Jednalo se o vztah VOV k fakultám, o postaraní VB& o zahraniční sájesdy, o
vojnu po absolvování Vá, o zvýše&í podílu fakultníon organis&cí na výtěžku s členských známek

a o Vojtek z neMÍ fakulty navrhl a pokusil ee zdůvodnit
půl roku®

zkrácení vojny

po absolvování na

n
V poslední době, M y v nate hospodářství nastupuje kurs Intenzivního rozvoje, začíná se
měnit pomě^ společnosti,, jak o tom bylo hovořeno na XIZ sjezdu a náteec i tady, ve správě s,
Ondroucha^ k nositelce tohoto kurzu9vědecky vzdělané pracovní sílg® gačín&jí se ofcjevovat fakta
a satím bohužol .jen v Sovětském svazu a v USA, která ukazují na neustálé zvyšování úlohy vzdělá
nim V eouč&ssné dobt> existuje mnoho odha&ů různých ekonomů, Jak západníoh tak východních, kteří
se snaží Vyčíslit nadbytečnou práci kterou přináší vědecká síla« fato čísla se pohybují od minimálního odhadu 100$ do may±jaálrimo odhadu 600
Je tady Ještě odhad sovětského ekonoma.který se mi zdá Jaksi neseriózní. M y 1 vědecká pracovní síla nahradí za rok 36 pracovních sil normálních« Proto Je snaha docílit; co největšího počtu těchto sil i v našem národním hospodářství*
V současné době Je nutno hledat rezervy těchto sil všude,, kde Je možné Je najít, A já myslím,,
2« když se bud® hledat, tak Jsou k nalezení® Je to např® současná situace zapojení studentů v
armádě© Současná situace se.mi zdá neuspokojivá a myslím že by stálo za to, zamyslet se nad způ
sobot, Jak nejlépe sladit zájmy národního hodpodářství s požadavky obranyschopnosti a nakonec
i s požadavky našimi**

S 9 Vojtek dále promluvil o ztrátách, vzniklých přerušením kontinuity vývoje vysokoškoláka
vojenskou službou, o nevyužitých dvou měsících před nástupem vojenské služby a pokračovalsttPodívejme se na využití vysokoškoláků na vojně. V podstatě Je možno říci, ti využijí odborných
znalostí a schopností samostatné tvůrčí práce Je v době prezenční služby minimálni» Ve funkcích
velitelů čet, do kterých se mají dostat absolventi V3, se používá nejvýš znalostí, které má
absolvent střední školy příslušná specializace. Dále si myslím, že v současné době Je pro armádu důležitější zvyšováni techniky a zdokonalování, než zvyšovaní živé síly« Pro ovládání této
techniky si armáda školí vlsstní technické kádry v učilištích nebo v® vojenských technických
školách® Titoffiajíurčitě daleko větší přehled o používané technice než my, kteří vlastně k tomuto problému jen přičichneme,a proto mohou daleko lépe plnit problémy, kt«?ré so dávají nám®
Mvslía5 že doba půl roku bv stačila k tomu, abychom poariali a osvojili si povinnosti funkce velitelů čet a místo toho, abychom tuto funkci vykonávali dalšího pfl$ roku, a tím vlastně vracali
armádě jen to'0 co jsme se naučili, bylo by efektivnější pro národní hospodářství abychom se
vrátili na své4'ptraooviště a dělali to, co je nám celou společností určeno, a nikoliv jen anaťU
dou* 2e Jde o daleko efektivnější využiti, dovolím si vyjádřit několika číefty® řromi&te. že tato čísla nejsou zcela přesná, protoše určité Informace se velmi těžko shánějí a některé se a©«
dají sehnat vůbec ^ proto
musí pracovat s odhady, nad kterými jsa® s© dohodily M© by to tak
snad mohlo JítÄ V současná době vychází 10 000 absolventů vysokých škol- kteří Jsou schopni vojenské prezenční služby. Dál® vycházím s předpokladu, že 1 voják stojí Senně národní hospodář»
s tví 50,,— Kč 0, což myslím není odhad nereálný, spiše poddimenzovaný g Spojením těchto tídaju
dostáváme, že za dobu půl roku ee do nás na vojně investuje 55 milionů Kčs® Jak jsem se Již
dříve zmínil, existují odhady prác© vědeoké praoovní sily, Jejich! minimální odhad činí 100 %
0 tímto odhadem chci ted pracovat® Všichni via®, že nástupní plat je po zvýšení 1350»— Kčs^
proto jej použiji k dalšímu výpočtu. Spojením těcřito údajů dostávám© číslo 31 milionů g&a, které Jsou vlastně příspěvkem
10 000 absolventů našemu nás?® hospodářství« Není nic jednoduššího.než tyto výsledky seěís-fe.a dostaneme celkovou ciřtu^ kterou ztrácí nár* hosp&dářství za
1 J&oifc, a je to IJo milioaů
Oož Je čísloa podle mého ne zanedbatelné®

0 zvýšení podílu fakultních organizací na výtěžku s členských znáiaek
hovořil Palo
Obložimský s fakulty technická a jaderné fysiky? Považujeme proto sa nutné, abv fakultní organizace měly možnost disponovat většími finančními částkami^ kt©ré by zvýšily jejich e&eeschop«
nos 1 4 Fakulteií organizace Jsou základnou, východiskem i konečným cílem Vysokoškolského výboru
GSM® Posílením jejich akceschopnosti se posílí akoasohopnost V0Vo Umožní ee mu operativnější
jednání a zajistí se větší dynamičnost a účinnost oráče Ô3M na vysokých školách Jako celku® Vycházejíc í z tohoto rozboru^ navrhujeme, aby městsky výbor, krajský xrýbor nobo eventuálně ústředí
ní výbor OSM přispíval prostřednictvím VOV jederalráfc; roční každé fakultní organizaci částkou,
která odpovídá minimálně hodnotě ?30 % členských známek, které fakulta za rok odebrala® Není
v tom přirozeně zahrnuto těch 20 JS které fakulty dosud dostávají® Uvedu dále několik stručných
«oaJu» ktsré potvrzují reálnost tohoto požadavku. Náš návrh představuje 3.60 Kčs na hlavu a na
LSsř*.tku pražských vysokých škol je to přibližně SO 000 Kčs® Podle plánu měly tvořit výdaje VOV na rok 1964 412 000 Kčb,® Heálné výdaje na tři čtvrtě roku však byly Jenom Z2b 000 Kče
BOspočet VOV byl krytý % členských příspěvků a z dotací městského a krajského výboru. Např*
městský výbor měl přispět částkou 100 000 Kčs, avšak vzhledem k tomu, že VOV neplnil asi plán
výdaju prispel částkou o 40 000 menší® Je tedy vidět, že finanční prostředky Jsou® Ha okraj
možno připomenout, že tento náirrh by přispěl k tomu, aby základní organizace vybíraly členské
příspěvky zodpovědnějším způsobem, např® platí t© í pro naši fakultu®

O klubech a problémech kolese nich havoÄl
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výborů dosud nepodařilo obejít, je naprostý nedostatek volných prostorů« Teä je situace taková,
že existuje řafe skoro volných nebo nedostatečně využitých prostorů, ale nelze Je dostat ani
uvolnit« protože neexistuj© dostatečně kompetentní činltelo Xtošel jsem k závěru po dlouhém
hání a shánění různých místností na různých úrovních vybavení, že ačkoliv v dnešní době se mnoho mluví o osobní odpovědnosti, sa tomto úseku práce a řízení nic takového neexistuje© & 3®vt$
nahrazeno kolektivní neodpovědností kompetentně nekompetentníob činitelů* Jednat, s nôkýra o přidělení prostor Dro studentský klub Je pouhá ztráta 5abu & ničení vlastních sil. Očekával ¡am
tedy za této situac® cd V£*plenámího zasedánítíV3SM$ že v® svém jednání přfoo a přesně uve&s^
Jaký a způsobem j© možno v takových věcech postupovat^ kdeqj® kompetentním činitslea v ře&m.l
těchto otázek a neomezí se pouze na strohé doporučení pro vysokoškolské organizas©
které
zde cituji z usnesení? Zvýraznit kulturně společenský život v kolejích, obnovit tradice studentské s-oolečenské zábavy s no Jova t je s bohatým kulturním a společenským programem na vysoký cíh
školách i"mimi ně. Domníval Jsem se,že VI.zasedání ŮV 83M ¡9© přesně vyjádří o materiální pofcpoře, která je jistě pro rozvoj klubu nutná, a že určí smšx- a rossah, v kterém může podpořit
naši snahu při získávání potřebných prostor, nebo navrhne Jiné zásadní řešení,
0 vysokoškolské radě ÚV CSM to Jest o nejvyšším orgánu v ČSM, který Je tvořen pouze vysokoškoláky, hovořil za strojní fakultu Milan Kupecc Kovořil o nutnosti posílení vlivu a autority
tohoto orgánu a předložil návrh, aby V3H ťJv Č3M byla volena na celostátní konferenci předete vitelů fakultních organizací a nikoliv jako dosud pouze navrhována těmito organizacemi« Pále
žádal, aby ve statutu VäR ÚV CBH byla zakotvena povinnost svolávat celostátní konferenci vysokoškoláků, požádá-li o to alespoň 1/3 fakultních organizací* I tento požadavek o Y3R UV ČSW
na uV SSM byl do usneseni přijat, přes námitky soudružky Skvařilové, tajemnice tlV GSM*
0 koncepci práce svazácké organizace na fakultě Jaderné a technické fyziky hovcřil s« Há~
noš, Uveřejněná část diskuzního příspěvku se shoduje i s koncepcí naší organizace 5821«
"Celá.naše fakultní organizace se usnesením plenární schůse postavila zá program. Jehož
základem Je studentská jednota* Tuto jednotu chápeme v dvojím smyslu, prvná- Je jednota sevnit^
ve vlastní organisaci, přičemž jednotou zde rozumíme aktivizaci všech členů organizace na
kládě respektování Jejich zájmů« Nákladní chybou, která ve svých důsledcích
k iieprodukti?nosti a formálnosti, bylo odtržení a následující odcizení fakultních a vyšších orgánů o4 členské základny, přílišné teoretizování a malá přitažlivost práce6 Při «om poznamenáváme, že přitažlivost prác® J© možná nejen u nějakých zábavných akcí, ale i v řešsní všech zásadních problémů, které nás momentálně zajímajíi K normalizaci této situace považujeme sa nutné spole5&ě
3 tak zvanou Ideově výchovnou prací zvýšit nároincst prograau ato na základě kontrétnísh akai*e,
Současně s tím Js nutno formulovat Jednotu vnější9 to J$st jednotu oelostudentssfcou* MynSJ«
ší faktická roztříštěnost Je velkou brzdou pro naii práci, nehledě na to, že j© i nelogická'
protože jde o lidi s mnoha společnými a specifickými zájmy* Sja&nocení studentstva znamená
značné zvýšôní váhy vysokoškolských organizací, čímž se usnadní prosazování stTXdentflkých zájmů
u svazových i mimosvazových orgánůeB
0 vztshu Vysokoškolského obvodního výboru a fakultních organizací mluvili soudrusi MSXlep
/ŤSI/a Ribánský /FľJF/* Zdůraznili, že řídící úloha 707 CSM nesmí znamenat, že by se jednalo ©'
problémech a prijímala usnesení bez vědomí a souhlasu fakultních organizaoí. Poukázali a& nut*«
nos t toho, aby se stanoviska VOV tvořila s o souhlas esa a sa podpory fakultních organizací* ľ. to«
muto názoru se osobitý® apůsobess přihlásil také s* Seifter s filosofické fakulty*

"Co mě tady schásí je^ aby_e& jednotlivá orgány obracely k studentské mase. Skutečně k fakultám a ke studentům, aby ku příkladu nemůže-li prosadit klub? aby tady neběhal -tm uboi$
funkcionár od čerta k äáblu, který ani Jeden ani druhý nemá ni jatou kompetenci^ ale aby se tedy obrátil k tomu studentstvu^ svolal řekněme nějaké shromáždění a řekl; m ledy tea dělat*.
A myslím, že bychom se mohli dohodnout, rozwm'é dohodnout© Není třeba tadyzsas© s naší stsmy
uchylovat s© k nějaké nervozitě^ ale je skutečně možno se dohodnout,Srovná Itik ostatních věcech a myslím si, že takový postup, kdy ke konkrétním otázkám si vyšádám®
pmo® studentů« 2©
takovým postupea získásae větší ma^u studentů k té aktivní činnosti*0

Na konferenci bylo přítomno anoho hostů, al již akademických funkcionářů nebo delegací
ÚV Sstt, MV 5su, TJ KSČ. z jejich vystoupení si svláStš cením příspěvku soudruha Pavla JSachonina z W KSČ. Zabýval se hlavně oněmí *tajný®iM schůzkami několika fakulty o jejichž konání,
smyslu, cíli a nutnosti hovořil s. Můller se strojní fakulty * 8* Mochonin upozornil na to, jak
obtížné je každé progresivní zasahování do současné situace, upozornil na nutnost velké serios^
noeti a vyzdvihl, že je nutné navzájem si důvěřovat s spojovat všeebny progresivní síly* Cituji ž
"Podle mého názoru každá síla* která chce do takovéto složité aituace zasahovat, uvědoměle
zasahovat, je povinna velmi nečlivě vážit obaah, formu, způsoby svých vystoupení tak, ahy pomáhala opravdu progresivnímu pohybu společnosti.Vážit je tskP aby podpořila zdravé a neudělala
tomu dobrému a zdravémuraadvědíslužby
"Podívejte se,řešit složité problémy naší společnosti,ve kterých jsse, je nesmírně komplikované, je to věc, která vyžaduje nesmírného úsilí všech zdravých sil
společnosti* Studenti
sani ty problémy nevyřeší. Á myslím si, že zejména z tohoto hlediska by měly svazácké organizace uvažovat o tom, ¿jakou úlohu má strana a stranické orgány na vysokých školách, zda
využily
všech možností, které jsou ve spolupráci se stránickýsal orgány a organizacemiř pro prosazování
svých zdravých názorů a přístupů. Zkrátka míří to k tomu, abychom bojovali &a správné,abychom
se nebáli kritizovat to, s čím nesouhlasíme, abychom nepřestřelovali a abychom nepře stře lov ali
vědomě«A to co vám říkám, je upřímně míněno? ne jako hlas, který má oslabit sílu vašich vystoupení s vašich názorů, ale jako připomínka* která chce pomoci studentskému hnutí, progresivním
proudům naší společnosti, v jejich vlastním zájmu celé společnosti
A hodnocení celé konference? Od ustavující konference se druhá lišila dost zásadněeUstavující konference byla poznamenána především svoia bouřlivostí svým diskusním charakterem,
střetáváním stanovisek a diskusí o koncepci. Konkrétních návrhů »de bylo velmi málo, protože
ne.ujasněnost toho, co chceme, nebyla ještě odstraněna. Nynější konference byla naopak
méně
bouřlivá, méně živelná, probojovala se jednota v mnoha otázkách, stanoviska byla připravena a
formulována. Tato konference se mnohem méně zabývala obecnými problémy, a o to více konkrétními záležitostmi týkajícími se všech vysokoškoláků, Á to se také objevuje v usnesení. Osobně
bych si přál, ahy třetí konference byla syntézou obou dosavadních.
*Šýw
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Noví členové vysokoškolského výboru ČSM za strojní fakultus Jíra Jaroslav-, Bolková í>^mar5
Len t a Jan, Můller Jiří, Rosický Antonín, Vaničky Vlastimil (náhradník), Jež Jiří (Člen obvodní revizní komise).
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Nastává se často,
náhodou však
někdy vidím chlapce,
který zčervená»
stoči-li se řeč
na zámky ,
jichž on chce dobýt.
Potlačí® v sobě
chuí vraždit neviňátka..
Je
podepřít ei rakou
bradu
a nekonečně vážně
naslouchat.
Tehdy mě navštěvuje dětství
a skoro bych řekla9
že pláče.
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