V test© čísle najdete p©kračo^rá&í seriálu
A

o Kubě apelu s člá&kea e Erneat® Guevaravi .
Diskuse © ČSM pokračuje článkem Marginálie.
Můžete ai také přečíst zprávu zahraniční k©adse STARu. o cestách studentů aeší fakulty
do zahraničí ä informaci o tomf jakým způsobem cestují jugoslávští studenti
Západ *
Vracíme ae také k aaonymu "Výkřik*,který byl
uveřejněn v minulém čísle.
Chceme vás také upozornit, že slíbený podrobný přehled všech kosmických pokusů od r.
1957 přiae.seae v příštím čísle.

Vzhledem k tomu,že nynější redakcs sestáná převážně zo studentů vyšších ročníků, je
mžtaé, aby byla doplsštěftawn©v$u krví* z nižších ročníků. Bylo by snad šk$d&, kdyby příští rok, po odchodu 4.ročníku a redakce,přestal Buchar vycházet. Vyzýváme proto už teS
•*Mftay ty, kteří by nám chtěli pomoci při
vydávání našeho časopisu. Přihlaste se na
sekretariátě STÁR CSM v budově G, nebo nám
aapište na naši adresu, která je uvedena ne
poslední stránce.

Psát o významu cesxování mimo východní
i západní hranice republiky považuji
věc
naprosto zbytečnou,protože o získáváni cen~
ných zkušeností¿rozšiřování duševních obzorů a porozumění mezi lidmi různých jazyků a
národních zvyků získané vzájemným pohybem
národů přes hraniční přechody bylofcehonapsáno a řečeno tolik, že čtenář je t&aite
obecnými pravdami poněkud přssycem a začla«
se ptát, kdy si bude rozšiřovat obzory on
sám. Jednu připomínku si však neodpustí»«
Totiž že by to měli být především alftdí lidé, a z těchto nejvíce vysokoškoláci, kteří
I by měli cestovat jako lidé, na jejichž bedra se v budoucnu přesune v určité s£ře tíha
odpovědnosti za chod státu budujícího
nismus. Je potěšitelné, že sa posX$d$£ rok
se mnoho studentů, díky úsilí CSM podiv»!©
ven, ovšem stále ještě jsme nuceni
poli
zahraniční turistiky sbírat skuSo&eeti« Podívejme se, jak se a podobnými problémy vypořádali v Jugoslávii.

Celou rozsáhlou činnost můžeme rozdělit a*
dvě části. Jugoslávští studenti v zahraničí
I st, cizí studenti v Jugoslávii.
Zabývejme se nejprve těmi prvrumi.
Velký úspěch a popularitu mají výměnné odborné praxe. Jugoslávie je členem všech tří
mezinárodních, společností, které vyjednávají výměnu odborných praxí pro studenty medi
Směny v redakci»
činy, ekonomie a technických oborů.
Z redakční rady byl uvolněn Holeček.Novými Množství zemí navštívených mladými Jugoslá^
ci tímto způsobem zahrnuje nej©n celou Evročleny rad. rady jsou Milan Kupec a toil
pu, ale i Spojené 3táty,Jižní Ameriku a doHamerník.
konce i vnitrozemí Afriky a Asie. Většina
výměnných
praxí umožňuje i příslušnou; zemi
Novým členea redakce je Kferel Votava
a
procestovat. Jistě dojdeme tedy k závěru,že
Yladisír Andrle.
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tato činnost hraje důleži.tou roli v mezinárodní studentské turistice.

ten, že není členem "International Youth
Hostel Federation", takže i členové IYHF
mající zájem o ubytování ve studentském hotelu musí předem napsat Mezinárodní kanceláři pro výměny. Prázdninová asociace se
však připojí k IYHF pravděpodobně již příští rok, čímž odpadnou jmenované obtíže.

Druhý způsob , jak se dostat za hranice
je zajištěn t •zv» Kanceláří pro mezinárodní
mládežnické a studentské výměny s ústředím
v Bělehradě. Vcelku má tato instituce tři
úkoly.

Další formou mezinárodního studentského
ruchu v Jugoslávii jsou již zmíněné odborné výměnné praxe, tj. praxe zahraničních
studentu v Jugoslávii. Účastníci praxí mají
ty nejlepší možnosti poznat zvláštnosti ži—
vota v Jugoslávii , jsou jim poskytnuty
zvláštní slevy na vlakovou a lodní dopravu,
jsou pro ně organizovány exkurse atd.

1/ Umožnit Jugoslávskému svazu studentstva
spolupracovat se studentskými organizacemi
v zahraničí na poli mezinárodní turistiky.
2/ Nabízet příležitosti studentům, kteří'
chtějí navštívit cizí země.
3/ Umožnit studentům ze zahraničí poznat
Jugoslávii.

Oblíbeným způsobem setkávání studentů je
tzv. "relief-work", v Jugoslávii representovaný "Mládežnickými brigádami" . Bohužel
tato činnost se za poslední dva roky poněkud snížila, ovšem stále ještě existuje a
nabízí vynikající možnosti.

Prakticky "Kancelář" vyjednává skupinové
cesty do ciziny a je pověřena organizováním
výměn. "Kancelář" je v kontaktu se všemi
studentskými organizacemi v Evropě a v některých asijských a afrických zemích.
•
Nyní se podivejme,jak to vypadá s vyhlídkami cizích studentů chtějících navštívit
Jugoslávii. Nejprve zůstaneme u Mezinárodní
kanceláře pro výměny,které jak již bylo řečeno, zajištuje výměny studentských skupin.
Na příklad "Kancelář" se dohodne s Dánským
svazem studentstva, pošle Jugoslávskou skupinu do Dánska a pozve dánskou skupinu do
Jugoslávie. Jakmile Dánové přijedou, "Kan
celář" se stará o levné ubytování,exkurse ,
kulturní plřady, průvodcovskou službu, dopravu atd. Ovšem že není nutné, aby dohody
se zahraničními#kupinkami byly založeny na
striktně vzájemných výměnách, zájezdy mohou
být také jednostranné. Vedle toho pomáhá
"Kancelář" cizincům přicházejícím do Jugoslávie individuálně. Má pobočky po celé zemi s lépe či hůře organizovanými službami.
Účelem je hlavně přijímat ohlášené skupiny
a jednotlivce, starat se o ubytování /obyčejně ve vlastních ubytovnácn/, a dát jim
všechny požadované informace.

Jistě stojí za to zmínit se o příspěvku
jednotlivých vysokých škol k mezinárodní
studentské turistice- Na příklad Ljubljanská universita již po léta vlastní mezinárod
ní studentský tábor v Ankaru u Adriatického
moře,x asi 35 km jižně od Terstu. Tábor je
známý výbornou organizací a velmi levným
ubytováním se stravou. Nejsou žádná omezení
pro pobyt v táboře, stačí prokázat, že jste
student, nezáleží na národnosti.

Až dosud jsem se zabýval organizovanými
zájezdy jugoslávských studentů a čtenář
pravděpodobně postrádá nějakou informaci o
možnostech mladých Jugoslávců cestovat,do
zahraničí individuálně. Tento způsob turis
tiky není vůbec nyní omezován, spíše nao pak. Letos se Výbor pro mezinárodní činnost
na Ljubljanské universitě rozhodl rozvíjet
individuální studentskou turistiku a zavedl
informační službu pro studenty,kteří potřebují informace týkající se cestování za
hranice, tj. zprávy o příležitostných pracovních příležitostech v zahraničí, pracov-

Další instituce, které se jmenuje Jugoslávská prázdninová asociace se zabývá studentskou turistikou jako takovou. Svým charakterem se podobá různým"Yout** Ho3tel Asso
ciations" v jiných zemích, hlavní rozdíl je
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bude pamatovat. Naproti tomu, když cestuje
sám, sám rozhoduje o svém pohybu, to je úplně jiná věc. Musí být totiž ve stálém
styku s lidmi a tak poznává jejich život.

nich táborech, levném ubytování atd. Na
Ljubljanské universitě,i jinde, totiž došli
k názoru, že když člověk cestuje organizovaně zažije mnoho zábavy, ale nemůže říci,
že se o zemi, kterou navštívil, mnoho dozvěděl. Jednoduše proto, že celý den tráví
se svými krajany a nepřichází do těsného
styku s místními lidmi. Možná, že viděl
krásné hory, vodopády atd., těšil se místní
mi nápojovými specialitami a kuchyní, ale
to bude asi všechno, co si ze svých cest

A já se- připojuji k názoru, že vysokoškoláci by měli cestovat především právě tímto
způsobem.
.tE

w<rest o ne
i

Jy'HOENIX J
V tomto článku vás chceme stručně seznámit s tím, co se v loňském školním roce událo novéh©
na poli zahraničních cest, exkursí a praxí studentů naší vysoké školy. Většina z vás jistě ví,
že kromě již několik let organizovaných prázdninových praxí v socialistických státech, se konečně uskutečnily první bezdevizové výměnné zájezdy vysokoškoláků do nesocialistických zemi & dvou měsíční zahraniční prázdninové praxe studentů vysokých škol technických, organizované IASTE.
Z celkového počtu 600 míst, připadajících v minulém roce na všechny vysoké školy v republice,bylo přiděleno naší vysoké škole celkem 20 míst. Dalším jednáním byla později kvóta zvýšena.
Do nesocialistických zemí odjely 4 skupiny o celkovém počtu 34 studentů a 6 asistentů jako vedoucí uvedených skupin.Z toho skupina 6+1 do Freiburgu v Západním Německu,skupina 6+1 do Itálie ,
kde navštívili postupně Benátky, Milano,ftím,Florencii a Neapol,skupina 8+1 do Mnichova a skupina
16+2 do Delftu v Holandsku.

Pokud se týče IASTE /Mezinárodní organizace nepolitických svazů studentů vysokých škol technických/, byl na jejím letošním zasedání v Izraeli přijat CSM jako národní výbor za jejího člena.
Ze socialistických zemí byly jejich členy Polsko a Jugoslávie. Naší škole bylo přiděleno právě 11
poukazů, z toho po 1 místě do Holandska, Itálie, Norska, NSR, ňecka, Švédska, Švýcarska a čtyři
místa do Jugoslávie.

Obsazování bezaevizových výměnných zájezdů bylo provedeno STARem CSM ve spolupráci s vedením
školy,přičemž hlavními měřítky byl celkový prospěch a jazykové znalosti.Pokud se týče 11 míst zahraniční praxe organizované IASTE, byly poukazy přiděleny STARem ČSM po vyhodnocení výsledků veřejně vypsaného konkursu. Také zde se při výběru přihlíželo k výsledkům studia a k jazykovým znalostem, které byly ověřovány zkouškou na katedře jazyků.
V letošním roce, kdy má dojít ke zvýšení jak bezdevizových výměnných zájezdů,, tak také praxí
organizovaných IASTE,se výběr účastníků bude provádět podle stejných hledisek jak v loňském školním roce.
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Protože poznatky, které účastníci zájezdů a praxí získali během pobytu v zahraničí jsou aejen zajímavé, ale i velmi poučné, uspořádá STAR během školního r#ku s nimi několik besed«, Jedea
z nich byl Petr Hausner, posluchač 4. ročníkua Přečtěte si několik jeho postřehů z Sečka v náslédujícím článku.
V závěru bychom Vás chtěli upozornit na to, že veškeré informace týkající se zahraničních
cest, praxí a exkursí, eventuelně besed s účastníky zájezdů, po případě besed se zahraničními
studenty, budou podávány prostřednictvím vývěsek a článků v Bucharu.

První a největší otřes putování se zažije
pravidelně ha nádraží v Athénách.Má 3 koleje
Budova je asi tak velká jako v Benešově nebo
Cerčanech a stejně vypravená»Turisté vyhlédnou z okének,přečtou nápis Athenes a 'zase si
sednou na místo, protože si myslí, že jsou
někde na předměstské stanici. Po nějakém čekání, když se vlak nezačne hýbat, pokusí se
zeptat nějakéhofieka,kde že to jsou. A když
on jim řekne, že v Athénách, tak nedůvěřivě
vystoupí® Já jsem to alfespon tak zažil, a
stejně i moji kamarádi.
Athény se \á svého nádraží liší diametrálně. Třímilionové velkoměsto působí zcela
evropským dojmem. Domy jsou všechny bílé,
ulice nepříliš čisté, zato však hodně přelidněné a zaplněné auty. Většina ulic v centru je jednosměrná a jezdí se jimi ve 4 - 6
proudech. Auta jezdí 40 km/h8 poněvadž kdyby
jela pomaleji, musela by na další křižovatce
čekat na zelenou.Mají tam totiž takový automat, že když projedete jednu křižovatku na
zelenou a pokračujete čtyřicítkou,máte zelenou všude.
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Mně se jezdilo stejně jako u nás. V Korintu
jsem ztrávil 4 hodiny u pumpy a nic mi nepomohl můj cizinecký zevnějšek.Až potom přijely nějaké Angličanky a za pět minut 3e jelo.
Většina turistů však přijíždí vlastními vozy
a zajímají je pouze ty nejslavnější památky,
jako třeba Akropolis. Takže musejí Řekové
denně přivážet na Akropol plný náklaäák kamení , aby jim turisti nerozebrali na suvenýry
chrámy.V neděli je na Akropoli jako v poledne na Národní třídě. Pod Akropoli je pro turisty zřízena pěkná čtvrt,Plaka, které obsahuje v průměru dva noční podniky v jednom
domě.Mládenc% s vlasy až na ramena jsou mezi
majiteli těcht© podniků velice populárni,
protože turisté vyhledávají veškeré "zajímavosti. " Takže v některých podnicích dostávají nvlasatciudokonce peníze za to, že sedí
v baru a lákají tak zákazníky.

Ve všech obchodech / i těch nejpřepycho vějších a drahých / se smlouvá, a to zásadně
a většinou úspěšně« Po několika týdnech pobytu můj anglický přítel smlouval o cenu
3 drachmy /asi tak 1,50 Kčs/*
Řekové jsou velcí nacionalisti a mají
proto rádi Němce, přestože válečné zkušenosti mají asi takové jako my.

V nejlepším případě považují naši zemi za
část Jugoslávie @ za žádnou cenu si nedají
vysvětí*t5 že náš president se nejmenuje Tito. Jejich vnitřní politika vede v hospodských diskuzích daleko před fotbalem.Největší popularitě ae těší Papandreu a "demokratía.w "Komunismus" je pro ně nebezpečím. Nevědí sice nic o komunismu a demokracii, ale
to jim t&k moc nevadí a dovedou diskutovat
se skutečným zápalem. Kromě toho až dětinsky
rádi pokřikují po ulicích, z čehož vznikají
nepokoje při vládních krizích*Takovým způsobem nazírá národ, mizerně placení dělníci
a prodavači® Inteligence, která má asi trojnásobné platy proti námorná trochu více vědomostí o našich zemích, není t© však příliš
mnoho.

Obyčejní Řekové sedí ve svých laciných tavernách a pijí velmi laciné vine, neb© drahé
pivo a na turisty vyloženě kašlou/teda v Athénách/. V ostatní® Řecku naopak platí za
největšího frajera ten, kdo dokáže promluvit
s cizincem dvě věty, třebas rukama a nohama.
Řecké dívky na cizince kašlou všude. Vadl
jim, že nejsou ortodoxního náboženství^nenarodili se v Řecku a nechtějí se s nimi oženit.
Ale stejně je to tam prima.

Turistů je v Řecku spousta. Většinou Němci, Francouzi, Italové, Angličani a mezi nimi dost studentů - stopařů. Autostopem tam
jezdí pouze cizinci. Pro domorodce je stop
příliš ponižující . Autostop funguje dost
špatně, alespoň všictyii ZápaSáci to tvrdili.

Hausner Petr

WM.

« Jsi-li potentátem, nemysli, ž© nemůžeš být impotentem.
• Zena je jenom žena$ ale dobré cigáro, to je přece pokouřeníčko.
® Ženy nevědí, co chtějí, a nedají pokoj, dokud to nedostanou«
© Kdo se oženil z lásky, má dob,r é noci a špatné dny.
® Zakázané ovoce nejez umělým chrupem«
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Vladimíra Cerepková
Seděla jsem na popelnici
a určitě pode mnou
byl® řek©
já jsem však neměl®; odvahu
podívat se do ní
nebo se koukat

Odešel s kulturou na záchod
měřila jsem jeho jméno
sahalo až ke křeslu
měřila jsem své jméno vedlo až
za dveře
musela jsem odejít
nevešla jsem sé do jeho pokoje
s tím svým smutkem

Loudavě s cigaretou
jsem šla k opravdové řece
upřela na mne bezedné oči
prosila jsem ji o všechno
ale zavlnila se tak
že to bylo ne
už ani slev©
neudělaly jsme si s řekou
tajnou úmluvu

Nechtěl sebrat mé kytky
se země
věděl že by sbíral to poslední
co mu můžu dát
šel po ulici ten šašek
tak zabrán do sebe
že se mě líbil
jeho jméno a mé
už bylo zaěřen®
a tak jsem nemohla-.
za ním se ani rozběhnout

Všude k&lea chodili lidé
s hlavama zaraženýma do kapes
já ale poctivě
zašlapovala chodník
s hlavou
příliž na krku

Prý je to štěstí
když padá hvězda
a já jak blázen
pozoroval nebe *
nic
spadly první kapky
deště

Vzala jsem květiny z premiéry smutku
a odnesla za tvé dveře*

é
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Praha má od táto sezony nové divadlo.
Jmenuje se ČINOHERNÍ KLUB a hraje přím© ve
středu města: Ve Smečkách 26. Na rozdíl od
podobných malých pražských scén /malých co
do velikosti sálu/ nejde - jak už název napovídá - o divadlo hudební či kabaretní,
nýbrž o divadlo pěstující činohru. / Klub =
společnost pro pěstování něčeho| viz«, Slovník spisovného jazyka českého. / Pěstovat
činohru to pak znamená ještě něco jiného :
ČINOHERNÍ klub chco být především divadlem
hereckým - jinak řečen®, divadlem, kam se
chodí především na herce. Právě takové zaměření odpovídá podmínká®, které si divadlo
pro svou práci zvolil® a které dovolují
zvláší blízký kontakt hereů s hledištěm.

Ne náhodou je tu proto možné vidět herce
známé především z filmů a jména některých
režizérů, kteří s divadlem spolupracují ,
jsme také viděli zatím hlavně na filmových
titulcích: Evald Schorm, režizér filau
dý den odvahu, se tu chystá uvést dramatisaci Dostojevského románu Zločin © trest*
Jiří Menzel, režizér jedné povídky z filmu
Perličky na dně, zkouší Machilavelliho renesanční komedii Mandragora a známý filmový
režirér Jiří Krejčík tu už inscenoval o'Caseyho frašku Penzion pro svobodné pány 9
Vladimírem Puchplt|§? Josefem Abrhámem, Jiřinou Jiráskovou a Věrou Ferbasovou, které
tedy můžete vidět už teS, podaří-li se váia
ovšem sehnat lístek.
Už z obsazení Penziónu je vidět, že se
v ČINOHERNÍM KLUBU lze také setkat s herci
jiných divadel, kterým taková práce metr
před očima diváků vyhovuje. Kromě Jiřiny
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Jiráskové k nim patři Miroslav Macháček a
odvahu, hrají ve Smočkově dramatu Piknik .
Vladimír Brabec z Národního divadla, kteří ^ v e d l e Ladislava Smočka, který režijně při0 Jiřím Hálkea a Janem Kačerem, známým J
pravuje své komické aktovky Podnájemník a
z filmů Smrt si říká Engelchen a Každý denV
v ČINOHEBNÍM KLUBU jako
BludiStě, prgcuje

Abrháa Josef

a

Pucholť Vladimír

Pensionu pro svobodné pány

Co jeStě dodat ? Snad te9 že ulice Ve
Smečkách vede z Václavského náměstí do Žitné a pekladna je otevřena denně vyjma pondělí od 14 hodin až do začátku představení,
t. j. do 19.30.

stálý režizér Jan Kačer. Ten inscenoval Jaru
Edwarda Albeeho Stalo se v Zoo, kterou můžete vidět v jednom večeru s Schormový*
filmem Zrcadlení, a připravuje Spravedlivé
Alberta Caause.
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UVÁDÍM-LI PRAVDIVÍ MYŠLENKY DO NESPRÁVNÍCH, TEDY LOGICKÝM PRAVIDLŮM ODPORUJÍCÍCH VZTAHU
DOJDU K NEPRAVDIVÉMU ZÁVERU
Na XX. a XXII. sjezdu KSSS byly odhaleny přehmaty vývoje socialismu,doby předcházející.
Následkem toho nastalo určité uvolnění těsně a neudržitelně svázané psychózy lidí.Toto uvolnění proběhlo různě nejen v různých zemích, nýbrž proběhlo různě i uvnitř jednotlivých státních celků. A dále prooěhlo různě i uvnitř jednotně organizovaných celků. Zde uvedená diferenciace časová, kvantitativní a kvalitativní reakce platí tedy i pro československý svaz
mládeže.
NESPRÁVNOST LOGICKÝCH VZTAHU JE ČASTO SKRYTÁ, NENÁPADNÁ A SNADNO UNIKÁ DUCHU, NEZVYKLÉMU
LOGICKÉ ANALÝZE, A PROTO JE VELMI NEBEZPEČNÁ
Svaz mládeže lze formálně rozdělit na dvě části• Jednak jé to méně početná vrstva funkcionářů a dále početnější vrstva řadových členů. Protože vrstva řadových členů je mladší tedy také progresivnější - reagovala na uvolnění poměrů rychleji. Zde vidím počátek, první
příčinu problémů, vzniklých na půdě ČSM.

UMENÍ DEMAGOGŮ LOGICKÉ ŠALBY : TC VEDEL UZ SOKRATES, VLASTNE ZAKLADATEL LOGIKY
Práci v ČSM, která byla plná formálností a nevkusného klišé, mládež omezila na nejnutnější minimum a svůj skutečný vnější i vnitřní svět přenesla do jiných prostor.Nastalo období individuální rehabilitace. Skončilo období, kdy člověk musel vážně jednomyslně schvalovat
nesmyslná usnesení ještě nesmyslnějších schůzí a mítinků. Každý se začal vracet sám k sobě.
Své svědomí a zdravý rozum do těla. To byla první fáze satisfakce člověka svému jedinečnému
lidskému geniu.Tato fáze přešla záhy v druhou, kdy se mládež začala znovu spolčovat. Začaly
se živelně tvořit soukromé, neoficiální skupiny, kluby, tlupy atd., jako možné řešení kolektivních potřeb.

LOGIKA JE ZBRAŇ PROTI PŘEDSUDKU, POVĚŘE A OHLUPOVÁNÍ, JE TO PÁTEŘ OBJEKTIVITY LIDSKÉHO DUCHA
JEHO SAMOSTATNOSTI A TUDÍŽ I SVOBODY
Druhá vrstva svazáků -hierarchie funkcionářů byla složena pochopitelně z lidí starších.
Z lidí starších,ve své radikalitě tedy determinovaných svým věkem,existenční starostí a způ-
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sobem myšleni automaticky korigovaným tzv."obecným zájmem** a opatrnictvím,aby nikde nepředběhli chod událostí® Tite reagovali asi tak,že téměř nereagovali. Práce zdola,tedy práce řadových členů se ja^ž takž plnila dál, vše zůstávalo na povrchu při starém. Odtržení svazáků
museli funkcionáři pochopitelně registrovat,avšak nepřipouštěli si to.Následek toho byl ten,
že funkcionáři ČSM nepodchytili vlnu,teä už soukromého spolčevání na základě skutečných zájmů tak že to,co mládež skutečně baví, si dělá sama, neorganizovaně a ¿>ro práci v CSM uvolňuje jen to nejnutnější minimu®, jen to formální akoronic.

HLEDÍME-LI NA VĚC TAKTO, SHLEDÁVÍME, ŽE LOGIKA JE DALEKO' VÍC NEŽ UČENÉ OZNAČOVÁNÍ SAMOZŘEJMOSTÍ NEBO POUHÉ CVIČENÍ ROZUMOVÉ POHOTOVOSTI
_,.„. —

Tedy příčinu tohoto rozchodu vidím v ČSM, respektive v systému jeho funkcionářů, kteří
aísto toho, aby byli nad děním mládeže a mohli ji právě v těchto nejožehavějších
-momentech
"podržeVS byli sami zmítáni nebo byli alespoň pasivními úředníky, v.pejorativním smyslu tohoto' slova. Ta první příčina není pochopitelně v ČSM, tu bychom museli hledat v sociálně ekonomické situaci doby.
V jistém smyslu je však odklon mládeže od ČSM dosti ozdravujícím větrem při formování
individua mladého člověka. Pasivita, bezvýznamnost prosazovat svůj osobní názor,bezmyšlenkovité přijímání oficiálních názorů, jakýsi 1'art-pour-1'artismus v práci ČSM - te všechno
jsou momenty značně korumpující duševní a morální vývoj jedince. Dialektickým protikladem
toho je potom zase ztráta politické zainteresovanosti, nedůvěra v oficiální dění ČSM.
Tak to Dyl pokus o nalezení příčiny problémů, které ještě dnes existují. Dnes je situace už o tolik lepší, že se alespoň lidé začínají zajímat, proč tomu tak je a jaké je možné řešení této prekérní situace. Diskutujeme. A nyní xedy několik konstruktivních myšlenek.
HLAVNÍ OKOL LOGIKY VŠAK ZÁLEŽÍ V OVĚŘOVÁNÍ ;VE

V E R I F I K A C I

PRAVDY

Myslím, že prvním předpokladem solidního vývoje ČSM bude zvýšení politické, výchovné a
vůbec intelektuální kvalifikace jeho stabilních funkcionářů. Hlavní úkol ČSM jako politické
•rganizace mládeže vidím v politickém a morálním formování mládeže a v přípravě pra veřejný
a politický život. A ta je - podle mého názoru - úkol tak náročný a důležitý, že není možné
spoléhat se na plnění tohoto úkolu živelně nebo podle nějakých nesmyslných příruček a nore»
Každý pracovník této vrcholné mládežnické organizace by měl být příkladem a ztělesněním dobrých vlastností a moudrosti, na kterého by se mohl obrátit řadový člen s různými pracovními,
mimopracovními i existenčními problémy. Jedině v takovém případě se členové Svazu obrátí na
funkcionáře nejen s důvěrou,ale i s úctou. Jinak zůstávají funkcionáři pouhými úředníky.
A to je rozhodně neuspokojující a nedostačující.
MAJÍ-LI BÍT NAŠE MYŠLENKY LOGICKY SPRÁVNÉ, MUSÍ

VYHOVOVAT ČTYŘEM ZÁSADÁM LOGIKY

Vztah řadových členů k činovníkům ČSM považuji za elementární. Funkcionáři jsou
ztělesněním ČSM» Jestliže se ČSM stane úřednickou institucí„ potom chybí vztahu mezi
a organizací základní vnitřní pojítke - vzájemná potřeba.Domnívám se,že splnění tohoto
pokladu je prvním krokem k úspěšnému vývoji poměrů uvnitř ČSM.
Se zvýšením intelektuální kvalifikace by potom souviselo i kvalitativní zvýšení

totiž
členy
pfředforem

práce. Mnoho práce v ČSM je zbytečné,nesmyslné. To si každý z nás uvědomuje a připadá si jako zaprodán nějaké neznámé, tajuplné síle. člověk se přistihne při činnosti, kdy si nemůže
být vědom toho, že cílem člověka je zase jenom člověk, vidí, že při jeho práci ve Svazu je
mnohdy jen splnění nesmyslného obsahu programu cílem jeho práce. "Přichází moment odcizení a
s ním i ztráta reálnosti, lhostejnost, pozbytí vztahů- (Ernest Fischer). Nová práce ČSM musí
obsahovat síly,které působí proti těmto následkům.Musí je zahrnovat v podobě tvůrčí přesvědčivé moci uvnitř práce, členové Svazu, kteří vidí ve svazové práci tolik klišé, frázovitosti
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a formálnosti, se od ní odvracejí,nestačí totM vidět za tou barvotiskovou a nabubřelou skořápkou to ryži, co CSM sleduje. Zdá se jim t^teskutečná, nedůvěřují tomu, prázdné, nechtějí
se podílet na díle, které zdánlivě i skutečně deformuje vše zvláštní a jedinečné.
1.

ZÁSADA. SPORU

- - STANOVÍ, ZE DVA SPORNÉ SOUDÍ NEMOHOU BÍT OBA PRAVDIVÉ

Prorazit touto skořápkou klišé a frázo považuje většina v dneônín superinduotriailizovaném světě za zbytečné a vrhne se na přímé individuální poznání.Nechtějí žádného prostředníka
poznání, který ukazuje ve světě odcizení, co poznat a co ne.
2.

ZÁSADA TOTOŽNOSTI VYŽADUJE, ABY OBSAH POJMU ZŮSTÁVAL VZDY A V KAŽDÉM SPOJENÍ TOTOŽNÍ

Tedy prvním předpokladem jo zvýšení úrovně aparátu CSM a teprve tento může vnést nového
ducha do činnosti CSM.Svaz nám se musí snažit uvnitř uvést vše na správnou míru a získat své
členy zpět*
3.

ZÁSADA 0 VYLOUČENÍ TŘETÍHO - PODLE NÍ NEMOHU ZAMÍTNOUT OBA SOUDYtZ NICHŽ JEDEN NEJAKÉMU
PŘEDMĚTU NĚCO PŘISUZUJE A DRUHÍ TÉMUŽ PŘEDMĚTU V TÉM2 CASE TOTÉŽ UPÍRÁ

Je nadále nemyslitelné, aby funkcionáři odbývali kritisující členy takovou argumentací,
že * jakou si práci uděláte, takovou ji budete mít*. Zde se funkcionáři vzdávají své aktivní
úlohy při rozvržení práce. Práce ve Svazu se musí dělat s určitým záměrem, a ten musí vtisknout svazáčtí vedoucí.
4.

ZÁSADA DOSTATEČNÉHO DŮVODU - POŽADAVEK, ABY KAŽDÍ SOUD, O JEHOŽ PLATNOSTI MÁ BÍT NĚKDO
PŘESVĚDČEN, BYL ZARUČEN SPOLEHLIVÍM DŮVODEM

Druhým, zdánlivě velkorysým ••argumentem" na kritiku Svazu je odpověS funkcionářů,že " tě
ve Svazu nikdo nedrží". Na takovou odpově3 nemá žádný funkcionář právo* Tlmtže je jistý člověk ve Svazu mládeže, má být vychováván pro zodpovědné uskutečňování myšlenek socialismu a
komunismu. Tedy je to věcí nás všech, aby ve Svazu mládeže bylo co nejvíce lidí. Funkcionáři
si často neuvědomují, že CSM není cílem, nýbrž nástrojem této výchovy*

DŮVOD SPRÁVNOSTI LOGICKÍCH ZÁSAD JE JEJICH EVIDENCE,

Z Ř E J M O S T

Tyto všechny a podobné neuspokojující projevy funkcionářů svědčí o jejich nepřiprave nosti zastávat tato zodpovědná místa. Byly však pro mne, a doufám i pro vás, dostatečným ospravedlněním mé hypotézy,že je nutné postavit nejprve pevnou konstrukci z dobře připravených
funkcionářů, na kterou se bude moci přirozenými vztahy připoutat mládež, která už dnes znovu má zájem o s k u t e č n o u
p r á c i v politickém a kulturním životě.
Doufám, že toto není úkol nikterak fantastický, že funkcionáři sami cítí nedostatky ve
své—práci a na základě introspetivní analýzy uznají neudržitelnost poměrů uvnitř CSM. Základní myšlenka CSM je nepochybně dobrá, je nutné ji jen očistit od nánosů formalistického
běsnění a uznat, že dnes je mu skutečně odzvoněno, odzvoněno9 odzvoněno.

Meziřádky o logice jsou z Antigorgia Vladimíra Neffa.

Dušan Veselý
posluchač UJEP Brno

Poznámka redakce:
na stránkách mnoha novin a časopisů* Obvykle
Otištěný Článek je vlastně pokračováním začínají zmínkou o sjezdech, která uvolnily
seriálu diskusí, které probíhaly a probíhají ovzduší a končí konstatováním nedých&telnosti

n
t

• organisaci CSM. Všechny hledají 3 větší® či
spíše menším úspěchem nějaké řešení ve prospěch nás - mladých. Někdy v podobě "deus ex
machina", někdy v konkrétní politické akcif
někdy v mravenčí práci, která se zdá sysifovskou.
1
Obvykle mají účinnost receptu na nevyzkoušený lék, ke kterému bu8 pacient, nemó důvěru
a nebo ho nemůže sehnat v lékárně, ač mu byla dělána velká propaganda» Tím nechceme snižovat význam diskusí v procesu hledání, píšeme to proto, že nemůžeme přeceňovat jejích
význam ve fázi uskutečňování»

Jeho myšlenka implicitně obsahuje řešení,
které se musí prosadit do usnesení rozhodujícího orgánu /úkol členů/, uvéat do praxe/úkol
funkcionářů / a velmi důsledně kontrolovat
/opět úkol členů/. Vždyt tof aby placený aparát CSM na úseku škol tvořili kvalifikovaní
studenti, kteří pro politickou práci na 3 semestry přeruší studia, je řešením jak odstranit "úřednickou instituci". Jeden semestr by
se věnoval odborné přípravě na roční funkční
období. Prosadit to, aby uvolněný student mohl složit zkoušky tak, aby při třísemestrovém
přarušení ztratil pouze rok, je otázka stávajících předpisů a tlaku zdola.

Proč tedy tento článek, který nevybočuje
z běžného průměru a obsahuje jednu velmi zajímavou myšlenku - nutnost odborného vzdělání a intelektuální úrpvně funkcionářů. Autor
sice jednostranně přeceňuje vliv funkcionáře
na jakékoliv hnutí - kdyby mu charakter vtiskovali funkcionáři, řadoví členové by byli
odsouzení do posice nemyslícího stáda. Ovšem
druhý extrém, že nás může vést kdokoliv, je
bezesporu tragičtější. I když se tedy díváme
na článek jako na hyperbolu / v jazykovém
smyslu - nikoli xy=k/ vidíme, že autor zůstal
jen na platformě diskuse.

Roční funkční období by znemožnil* zkostnatění a prodření klotových rukávů. Tak by se
nejprve zvolil orgán a vybrali placení pracov
níci na příští období - čili systém rotace
se všemi výhodami a nevýhodami. Tito uvolnění
studenti by "připravovali pro veřejný a politický život" studující studenty na bázi hájení jejich zájmů, které by detailně znali a
měli i to, eo studujícím studentůfia chybí CAS. TO je ostatně praxe ledaskde vžitá. V
přípravě celostátní studentské konference by
tento problém kádrové práce měl být brán v po
taz.

H i l
V posledním čísle jsme uveřejnili anonymní
dopis s názvem "Výkřik", který přišel na
STAR CSM.Anonym se svérázným způsobem vyjadřoval k některým problémům na fakultě. Mahl
za určitých předpokladů vyvolat odpovědi pedagogických pracovníků školy.
Pokusíme se najít příčinu proč se tak nestalo. Znamená to, že nebyly splněny právě
ty určité předpoklady.
Redakce dostala k článku dva dopisy. Jeden od stranické skupiny matematiky F 2, podepsaný s. asi Salvetem a druhý od s. doc.
Chudého, vedoucího katedry matematiky F 2.

Docent Chudý uvádí, že k některým problémům v článku uvedeným by se chtěl vyjádřit nebýt urážek a invektiv vůči pedagogickým pracovníkům školy. Vyslovuje proto politování, že nemůže na této bázi odpovídat.
Chtěli bychom z tohoto místa poděkovat doc.
Chudému, že ačkoliv anonymní úvod do diskuze
ostře odmítá, činí tak se slušností, která
bohužel nepatří mezi zásady některých jiných
pracovníků školy.
Nechceme ale souhlasit s tím, že nám šlo
o získání laciné popularity cestou recesivní
demagogie. Budeme se tedy muset vrátit k to-
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mu, proč jsme se rozhodli anonym uveřejnit.
Pisatel je zřejmě z prvního ročníku. Je třeba si uvědomit, že člověk - student nežije v
isolaci, že své názory, své reakce na určité
problémy koriguje pod vlivem prostředí, spolužáků. Je pravděpodobné,že i přes zachování
určité názorové osobitosti jsou studentovy
pocity výslednicí určitého všeobecnějšího
stavu. Z tohoto hlediska je třeba se dívat
na anonymního studenta, i když nevylučujeme
menší podíl osobní zatrpklosti. Je snad na
místě respektovat tento zárodečný stav nespo
kojenosti studentů prvního ročníku a pak teprve se zaměřit na jednotlivé příčiny. Nemůžeme popírat existenci tohoto stavu na základě toho, že výhrady jsou ve své formě invektivní. V respektování tohoto je právě
splnění těch předpokladů, potřebných pro diskuzi. Pak teprve můžeme připustit, že téměř
polovina bodů ve zmíněném článku po formální
stránce není vhodná k diskuzi.
Podívejme se tedy na jednotlivé problémy»
Z rozhovorů se studenty prvních ročníků bylo
vidět, že jejich názory jsou odlišné podle
nahodile vzniklých kontaktů a osobného naturelu dotazovaného.Na základě toho jsme došli
k závěru,že serioznějším podkladem pro zhodnocení způsobu okoušení je Rozbor studijních
výsledků 1. ročníku v zimním semestru 1964/5
netodou statistické analýzy.
Z výše uvedeného rozboru lze vyčíst kromě
zatížení učitelů zkouškami i úroveň klasifikace jednotlivých examinátorů vzhledem k tomu, že jednotliví učitelé zkouší prakticky
náhodný výběr z ročníku. Překvapuje proto,
jak velké diference jsou v klasifikaci jedno
tlivých učitelů zkoušejících stejnou látku.
Podívejme se teä na některé konkrétní případy.
Na katedře matematiky neprospělo pri řádných termínech 47,4% posluchačů. U as. Hurýška neprospělo ze 69 zkoušených 63% posluchačů a u as. Salveta 60 % ze 151*
Na katedře deskriptivní geometrie neprospělo v řádném termínu 36,4 %. U as. Jalůvky
neprospělo 52 %, u as. Profanta 51 % posluchačů, kterým tak byla dána možnost, aby si
to "zopákli".
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Na katedře základů strojnictví neprospělo
41 % studentů. Od prtaôru katedry se nejvíce
odchylují ing. Kezníček & 55% a ing. Ho^ot^ý
s 52 %.
Z celkového počtu 1022 přijatých atudsjxtů
pokračovalo ve studiu po prvním semestru jen
616 studentů. To zn., že 406 posluchačů neuzavřelo první semestr. Je to asi 40%.Z tohoto počtu 274 studentů opustilo školu,16 jich
přestoupilo,52 přerušilo,60 opakovalo34 byli
vyloučeni.
Stojí za povšimnutí, že celých 9 % posluchačů zanechává studia už během prvního
semestru,aniž by se pokusili o složení jedné
zkoušky. Statistika také ukazuje,že jak prospěch ze střední školy, tak dosavadní způsob
a náročnost přijímacích pohovorů neprověřuje
skutečné znalosti a zejména schopnosti uchazečů s dostatečnou přesností. Důležitý je,
jak dlouho a jakým způsobem probíhá adaptace
na novou formu výuky.
Bylo by proto chybné, domnívat se,Se opatření jen v oblasti výběru posluchačů vyřeSÍ
otázku studijního úbytku i studijních výsledků.
Je sice správné, že vysokoškolští učitelé
stále upozorňují na to, že střední Školy na*
dostatečně připravují své žák$ pro studium
na vysoké škole, ale zdá se také, že toto
konstatování je jediné "přispěná* ňovým vysokoškolákům. Střední Školy cbvli nekvalitní
maturanty, vysokoškolští učitelé pig< do Rudého práva a do Kultuwií tvorby, hřímají m
přednáškách o tom, co vSechno ©ají noví ifciadentici už dávno znát a s čím se tedy
vat nebudou. Mohli bychom dokonpe říci, ž?
v tomto období jsou studentíci tak řábajíe
"bezprizorní".
Prospělo by tady větší pochopení pro nedostatky, jejichž příčiav jsou jinde než ve
studentech samých a vStSí osobní interea pomoci. Tedy něco, co dělá učitele dobrým učitelem. Nejde však o snížení požadavků.MSI by
usnadnit studentovi právě onen přechod na
jiné formy i úroveň studia. I za cenuM nalejvárny.-Tak jak je "nalejvárna" ve vyšäích
ročnících zbytečná,tak je v prvním roce nutná.
Některým i.schopným studentům trvá adap-

tace bez pomoci delší dobu a mnozí z nich
odcházejí dříve, než se "chytili" . Existuje
mnoho případů, že student, který s obtížemi
skládal v prvním roce zkoušky z deskriptivní
geometrie na třetí opravný termín, pobírá už
třetí **ok prospěchové stipendium.Zdá se proto, že mezi těmi, kteří na vysokou školu nepatří, odcházejí i ti,kteří se adaptovat nestačili.
Možná, že by prospělo, kdyby studenti,nástupu jící do 1. ročníku,byli rozděleni podle
druhu absolvované střední školy zvlášt. Průmyslováci by ae mohli věnovat více oněm"za nedbaným předmětům",kterými jsou deskriptivní geometrie a částečně matematika, na úkor
základů strojnictví. U absolventů jedenáctiletek naopak.

V dopisech, které jsme dostali, si pisatelé ztěžují na neadresnost kritiky. Zmíníme
se tedy o katedře základů strojnictví, na
kterou si studentíci loňského 1.ročníku nejvíce ztěžovali.Pro většinu studentů byl styk
s-některými asistenty této katedry velmi nepři jemnou záležitostí.Z rozhovorů se studenty se ukázalo, že tímto dominují zvláště asistenti Sáblík a Drastík. Zdá se, že vztahy
s. as. Drastíka ke studentům jsou spíše "de§átnické" než pedagogické.
Pro ilustraci uvádíme příhody, v nichž
snad asistent Drastík měl právo jednat tak,
jak jednal, ale které také dobře dokumentují
nedostatek ochoty, taktu, někdy i slušnosti;
svědčí o bezohlednosti k snahám studentů.
Všichni si snad vzpomeneme,s jakými pocity jsme šli na první zkoušku na vysoké škole
Pro mnohé studenty je neúspěch u první zkouš
ky a její průběh rozhodující pro další studium.
I přišel ještě nedávný středoškolský premiant o čtvrt hodiny pozdě na písemku první
zkoušky. Ing. Drastík : "Nedá se nic dělat,
přišel jste pozdě, běžte domů a vyfasujte si
červený štítek /štítek pro reprobaci,užívaný
v prvním ročníku - pozn. red. / . Po pěti
minutách studentova žadonění blahosklonně
svolil. Vždyt se student vlastní vinou připravil o drahocenný čas. Ale co se nestalo !
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Po deseti minutách ing. Drastík zjistil, že
děrný štítek ke zkoušce má ohnutý roh. I my
víme, že děrné štítky nesmí být poškozené,
ale je zajímavé, jakým způsobem to "řešil"s.
asistent. "Ten štítek je poškozený, budu Vás
přece jenom muset vyhodit." Student si chtěl
v přestávce mezi písemnou a ústní zkouškou
nový štítek obstarat,ale ing. Drastík to odmítl s tím, že štítek musí přinést okamžitě.
Vzal si tedy student taxi a jel na studijní
oddělení, vyzvedl si poštovní poukázku na 3
Kčs / přesto, že neměli úřední hodiny /, jel
na poštu, zaplatil 3 koruny a jel opět na
studijní oddělení, kde dostal náhradní štítek., Pak se vrátil do Horské,odevzdal štítek
as. Drastíkovi a začal psát písemku ve zbývajícím čase a s ostatními také pochopitelně
odevzdal. Zkoušku nakonec udělal.Blahopřejeme! Uvažme, že to byla první zkouška na fakultě, zpestřovaná navíc výroky: "Nemáte gumu, měl bych Vás vyhodit."
Všem studentům, kteří měli předělávat výkresy přes prázdniny, řekl as. Drastík,že si
musí všechna razítka sami nakreslit. Někteří
tak kreslili až 10 razítek tuší.
Student, který přijde k ing. Drastíkovi,
který jej cvičí, na cvičení jiného jeho
kroužku, kde se rýsuje a razítko tam je, nesmí si tam razítko natisknout a musí je nekreslit. Asistentr Drastík to pak komentuje
slovy:"Vidíte,jak pěkné razítko jste nakreslil."
Každý si jistě dostatečně uvědomí,jak tato drezúra studenta časově zaneprázdní.

Také úřední hodiny na některých katedrách,
jsou stanoveny tak, že vyhovují každému kromě studentů. Na př. úřední hodiny na ZS jsou
v pondělí a v pátek od 11 - 12 hodin, i když
existují kroužky, které mají oba dny výuku v
Dejvicích.
Studenti vyšších ročníků byli nespokojeni s
počtem vypsaných termínů na některých katedrách. Týká se to zkoušek z dynamiky, částí
strojů. Katedra organizace vypsala v záři
(pro 3. roč.par.E) jen jeden termíi*. Doufáme
že nikoho nesvede délka článku k tomu, aby
toto považoval za pokus o rozbor. Tím pochopitelně není a ani nechtěl být, nebot není
také v našich silách zkoumat problémy ze

všech (a tady i pedagogických) hledisek a
hledat příčinné vztahy. Někdy k xoinu nejsme
ani oprávněni. Uvedli jsme zde některé názory studentů, některé podivuhodnosti, které
jsme vyčetli ze statistiky a některé jevy,
které studenti prvních ročníků nejvíce kriti
U zaměstnavatele matky vznikla nedůvěra.
zují.
0 tom zdali studuji. Pochopitelně. PotřePřekvapilo nás (členy redakce, kteří jsme už
boval jsem potvrzení. S razítkem. Jak jiw
delší dobu na fakultě), že katedra ZS je kanak, Na studijním oddělení na Karláku mně
odmítli. Jsem ze směru F 1. Odjí
jel jsem do
tedrou největších studentských nářků".Nic ta
Dejvic.
kového jsme sami za sebe před 3 lety říci o
Novou fakultu projektoval architekt. Více
této katedře nemohli. Vždyí např. s. prof.
či méně koumák. V otázce umístění studij2v ejda, vedoucí katedry , patří mezi ty učiního oddělení vije. Skleněná stěna udržuje kontakt mezi úřadem a stranou. Vzájemtele, o nichž každý student od 1. do 5. ročné pohledy navozují vřelou atmosféru.Sklo
níku říká:"Švejda?Jo, ten je dobrej„Fakt.tazabraňuje poprskání.
kové j pří jemnej pán." Je to stručné, trochu
Na studijním oddělení pracují koumáci.Popivní a opravdu upřiirné. Být kantorem, hrozlepili sklo pagírem.Pauzovacím. Průvan ho
ně bych záviděl těm, o kterých se takové řeodlepuje. Rostak.
či v obci studentské vedou. Je u nás na faÚřední hodiny 8 - 11 a 1 3 - 15. Čekám ve
13 hod. Ve 13.03 za papírem pohyb,. Lepenkultě většina profesorů a asistentů, kterých
kou se opravuje maskovací isolace.Ve 1333
si studenti váží, stojí-li tito o to, váží
netrpěliví studenti buší.Bláhovci. 13.16
vůně kávy. Nic není vidět. Jinak
než
si jich jako pedagogů,váží si jich na záklaškvírami. 13.26 začíná provoz.
dě vytvořených vztahů. Nemůžeme však proto
13.33 vychází z fakulty. Oběd v tahu.
zapomenout na některé vyučující, jejichž
vztah k studentům je vztahem šafáře a rol- !KAFKOVSKÝ ÚŘAD.
níka na roli zámecké.
-upeTo,co platí v kovářském řemesle, nemusí platit v pedagogice.
Podle našich informací vydal dne 12.10. ÚV
Svazu československých spisovatelů usnesení,
podle něhož od 1,1.1966 přestane vycházet 5a
sopis Tvář za působení současné redakce. Má
být odvolán hlavní redaktor a většina členů
redakční rady.Tento zásah je ovlivněn pře<|e~
vším tím,, že časopis Tvář nemá takový obsah?
jak si přeje IÍV SCS a nepíše tak? jak si
představují členové SCS .
Tento admimistrativní zásah není dle našeho
názoru správným řešením sporů mezi Tváří a
tfv SCS ,
Rozhodnutí IÍVSCS vyvolalo protest podepsaný
270 kulturními pracovníky, spisovateli, hudebníky atd. Mezi podepsanými jsou kromě jiných i Novomeský a Holan.Záporně se k rozhod
natí postavily také Literární noviny,Divadlo
PÍamen,Kulturný život.
Věříme, že do doby, kdy toto budete číst,bude rozhodnutí 1ÍV SCS odvoláno.
3.11o

K A M
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Dne 2.11. byla výroční konference organisace CSM naší fakulty. Na konferenci mohl přijít každý
student fakulty. Nával sice nebyl, ale přesto nás bylo dost. Výroční zprávu o činnosti přednesl
L. Holeček, předseda STARu. Její obsah je v příloze Bucharu.
V diskuzi ke zprávě delegáti reagovali především na tzv. konfliktní situace,kterých bylo v minulém období několik. Zajímavý byl příspěvek kolegy Sekyrky k aféře s rozesláním dopisů o vojenské přípravě. K způsobu, jakým byl případ objasňován řekl: "Připadalo mě to někdy něco jako
hon na čarodejnice." Dále vyslovil své podivení nad tím, jak mohl někdo na základě faktu rozeslání dopisů na ostatní fakulty logicky hned soudit-o nějaké frakci, o nějakém spilmutí. Může
se potom stát, že si soudný člověk vapomene na známou epizodu ze Švejka - když putimský hejt man objevil v e Švejkovi ruského špiona.
Zástupce TAKu informoval konferenci o práci a cílech klubu:"První Stezky se zúčastnilo 200 lidí, druhé 250, třetí 360 a čtvrté letos v říjnu ve Velharticích 470 lidí. Podařilo se nám udělat podnik, který nemá obdoby mezi vysokoškoláky, Svůj klub j3me zakládali s myšlenkou, aby se
podobné kluby tvořily i na ostatních fakultách a posléze se snad mohlo wtvořit celopražské
ústředí."
Clen zahraniční komise F. Bumba informoval o výjezdech studentů do zahraničí. Podrobnou zprávu
přinášíme na jiném místě v Bucharu.
Pavel Hering - předseda Studentského akademického klubu - informoval o stavu a plánech klubu,
který se staví v budově G na Karlově náměstí, a který bude podle jeho slov připraven k částečnému otevření kolem 15«prosince t.r. Klub má asi 30 členů, kteří jsou rozděleni do 3 sekcí kulturní, politické a vědecké. Tyto sekce budou pracovat samostatně pod vedením Rady klubu.
Klub bude na československé poměry skutečně exklusivní a bude na studentech, aby jej udělali
exklusivním i co do jeho života.
Významu konference přispěly velkou měrou i diskusní příspěvky předsedy ^ZV KSC s. J. Straky a
děkana fakulty s.F.Brabce.
S. Straka hovořil o práci CZV KSC:. " Soudili «jsme, že náš hlavní úkol bude vychovávat moderně
myslící lidi a to jsme považovali za naše nejvlastnější poslání, a to i v potížích, které se
při snaze dovést fakultu na odpovídající světovou úroveň vyskytly. My jsme skutečně vybočovali
z určitých tradičních přístupů a pojetí. My jsme nemohli ani zveřejňovat nekteré naše myšlenky
a úvahy právě proto, že celé to vnější okolí je ještě v takovém stavu,že by se nesprávně vyklá
dala. tato činnost."
Příspěvek děkana fakulty je pro nás studenty obzvlášť zajímavý, proto celý jeho text je přiložen jako příloha Bucharu.
Další diskuze se soustředila k návrhu usnesení, ve kterém skupina kandidující do nového STARu
předlo?' " tento svůj program:
JE
oude další program nás, kteří kandidujeme do STARu ? Ve své práci jsme nuceni
vyc .ázet pouze z možností a schopností lidí/pracujících v orgánech.Své možnosti a
schopnosti budeme využívat pouze ve prospěch studentů. To je základ naší práce.Jako povinnost si stanovujeme informovat všechny studenty o veškeré naší práci.Považujeme za nutné upozornit konferenci, že skupina, která kandiduje, se bude snažit
pracovat pro studenty podle svých představ.Víme,že se nemusí vždy shodovat s představami všech. Není bohužel možné naše představy formulovat,nebot jsou formulovány
kromě v nás také dobou. Proto žádáme od Vás a všech členů naší organizace,aby naši
práci kontrolovali a využili všech možností,které tato skupina ke své kritice dává.
To jest:
Právo každého zúčastnit se schůze STARu.
Právo svolat schůzi paralelky, ročníku nebo fakulty z vlastní iniciativy.
Právo vytvořit kandidátku nového STARu, s novým programem a propagovat ji
s využitím všech možností existujícího STARu.
Za jeden z cílů naší práce považujeme především vytvoření struktury organizace CSM
na fakultě,orientaci práce fakultních výborů na otázky úrovně a způsobů studia,dosažení největšího počtu zahraničních zájezdů pro studenty fakluty,podílet se na
pedagogických opatřeních děkanátu, jako je studijní rok, zkouškové období atd., a .
zaměřit svou práci ke změnám celé struktury CSM směrem k federalizaci organizace.
Programu se vytýkala neobvyklá a neobyčejná obecnost. Členové kandidující skupiny poukázali na
to, že nechtěli vytvářet žádnou fikci o práci a stavu CSM, a že nežádají důvěru programu, ale
důvěru lidem. Po výměně názorů došlo k hlasování o usnesení,při kterém byl schválen předložený
návrh programu a k hlasovárií o kandidátech. Usnesení i kandidátka nových členů STARu a fakultních výborů byly tedy schváleny.
Členové nových orgánů CSM na F3I:
STAR

CSM - Gräger,Holeček,Novák,Pecivál,Cech,Andrle,Hering,HavrdařBumba,Kupec,
Bouček,Linhart,Stejfa,Sýkora,Jíra,Jirsa,Závodská,Salač,Osif
FV CSM I
- Šafařík,Kolibacz,Veselý,Smékalová,Včelák
FV CSM II
- Lesák,Zuzák,Juráček,3oltys»Bezpalec,Hanninger,Kosinka,Nováková

Mezitím co Fidel v Mexika připravoval
návrat své skupiny zpět do vlasti, vytvořila se na Kubě složitá situace» Země se
jen pomalu probírala z hluboké politické
a morální agónie,s do níž byla uvržena ná~

silným uchopením moci a osobaí dAkteiuroui
P. Batisty i neschopností politiqkýgh stran
cokoliv účinně proti tom? potoiknoutí
Měěíéčtí představitelé
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opouštějí ©vé

pronásledujícími vládními silami, které
okamžitě, bez jakékoliv výzvy, zahájily
divokou palbu« Výsledky nenadálého útoku
znamenaly pro povstalce katastrofu. Překvapeni, navzájem izolováni a rozptýlení
ve vysokém porostu cukrové třtiny, ztratili přehled a nebyli 0 to se zorganizovat k účinnému odporu,flástjich padla
v nerovném boji a ostatní byli mjati.
Fouse čtyřem skup£a$p
WjAMUt
z obklíčení, nebo p*§>5kat £iok v plantáii,
do ní* se vládní i^edyASUi itoeftt* a po
aěkolika dnech dostihnout předhůřť SieiTy.
Raúl Castro se třmi daláíai soudruhy
pronikl s obklíčení a skrýval se po tři
dny v nedalekém lem. Podobně jako Haúl
pronikl i Cavdlo Ci^zďuegof s# dvi» soudruhy s obklíčení a unifc®! sjNJbie emôrem
k horám. I zraněný Ifrneftt* Gfe» Qliewra a
Juan
se třemi -d*l&(pi- . unikli svým
pronásledovatelům. Poslední ®ieupiim byl
Fidel se dvěaja přáteli, kteří sůatiOl pět
dní v obklíčená plantáži. Udržovali M při
životě syrovými s tvoly cukrová třtiny»

původní opoziční posice vůči diktatuře a
hledají cesty, jak se s ní smířitbouřící se studentstvo vytváří v r. 1956 konspirativní organizaci - Revoluční Direktorium - připravující zavraždění diktátora;
Fidelovo Hnrrtí 26. července e e chce frontálním útokem zmocnit Santiaga a celé východní provincie a komunisté, zahnáni v
roce 1953 do hluboké ilegality, organizují boj lidových mas.
Diktatura,vědoma si slabosti svého politického zázemí, zbavuje se vraídami politických odpůreů a bez rozdílů vôem opozičním
složkám "pouští důkladná žilou".
Opoziční sily Json celkem zajednop pokud jde o nutnost zlikvidovat diktaturu,
obnovit a prohloubit demokratiek režim
a provést závažné politické á sociálně
ekonomické přeměny. 7 názorech na pojetí
a metody revoluce panují však mezi nimi
zatím ne překlenutelné rospory.
Studentské Direktorium je spíôe pro
akce individuálného teroru, Fidelovo Hnutí pro okam&Ltl ozbrojená povstání a ko~
iscanisté pro zdlouhavou mobilizaci a boj
aas. Tyto rozpory aš do poloviny roku 1958
brání faktickém« i formální—i sjednocení
opozičních sil«

Každá s těchto skupin paychaäU* 8#tá P^onásledováním samostatně, nem&^^&f osud
ostatních. Ani
těm, kteří unikli od
Alegría del Pio* mbtfl*
do
Sierry, která jedině dávala povstftlo&ft naději na záchpaim.

Zatím co mesi Hnutím 26» července a stodentsWmi Direktoriem docháaí ke dohodě o
společné® boji Jiš v Mexiku, před vyplutím
O ranný, komunisté zůstávají aM do počátku
roku 1958 v izolaci.

Edálo se» Se revoluce 4«
11.
prosince Diario de la Mariny vyrval* kachny skrývající se povstalce* aty se vídali,
že úřady jim zaručí život.

Dva dny po vylodění, dne 4. prosince,
v době, kdy Fidel se s^m oddílem již směřoval Sierře, otisknul krajně reakční "Diario de la Marina"»pod výraznými titulky
zprávu, že "Fidel Castro spolu se . svým
Štábem krátce po vylodění zahynul."

7 drahé polovině prosince různěni dramatickými cestami dostihly věechoy čtyři
skupiny Sierry. Z původních 82 člexift expedice se jich sešlo zde 12. Ostatní buft padli u Alegría del Pio nebo padli cestou, Jiní byli zajati, odsouzeni a uvězněni na Išla de Pinos.

Dvacet čtyři hodiny po té, 5. prosince
dorazili povstalci k wíatn zvanému'Alegría
del Pio, umístěném a*i v poloving cesty
mezi Niguerem, kde přiettti a pohořím Sierry. Krajně vyčerpáni a unaveni, nalezli
povstalci úkryt y plantáži oukróvé třtiny.
Odpočívali a vyčkávali příchodu noci, pod
jejíž ochranou chtěli pokračovat v pochodu na Sierru. Kolem čtvrtá hodiny odpolední byli nic netuáící povstalci obklíčeni

Štědrý večer ztrávili povstalci v horské chýši pod mohutnými vrohq^y č&erry.
Před dalôím pochodem do
né prohláÄení, která Je sv$p
hi»torické, i když bylo původní
jppdiift
rolníka Eamona Peréíe
ta^»
Píle ae
v něm:
"Před novým pochodem na Sierru, kd$ budeme pokračovat v boji, v n5mž podnese ne-
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bo zvítězíme, hécháváae s&é tento dokument
Ramonu Perezu losrtanovi a jeho rodině , kta~
ří tém poskytli odpočinek a osm dní s© o
nás starali. Umožnili nám navázat spojeni
o Hnutím* Pomoc, kterou Jsma od nich a jim
podobným získali v nejkritičtě já&gfe okamžicích revoluce, nás posiluje do dalšího
boje a upevňuje v nás víru, že s lidem,
Jako náš, jsme schopni přinést i ty největší oběti. Tímto jim vyjadřujeme svou
bezmeznou vděčnost!"

Přibližně za půldruhého měsíce od vylodění, v polovině ledna 1957» svedl partyzánský oddíl Udela Castra svou první vítěznou bitva» Objektem útoku s© stala nevelká vojenská stanic© v La Platě, místěná na východním pobřeží provincie Oriente
• místech, kde se stěny Sierry prudce svažují k moři*
Několik rolnických a uhlířských chatrči
tvoří malou
něsčet-»
9 ztracenou
nfal kopci pohoří Siersy» dokonale izolovanou od ostatní civilizaci.
Kédostatek man±c«g steaní a sáaob imfciX
povstalce ssaocnit se> vojenské . stanice. Z
vojenského strategického hlediska bylo
nutno sačít © postěnou likvidací všech
opěrných bodů diktatury ^ oblasti«, ktérou
povstalci obsadili*

'Bevises,, kolik nás v boj! padne® Sierra
ifiÉeetra, 25*prosince 1956» Podepsánis
Fidel Castro, Usi^ersi© Sanches, Juan
meida, Ciro Redondo, Bamiro ¥aldeg, Horacio
Hodriguea, Francisco Gonzales? Rafael Chao
Santa ne¡, Efigenlo Ameijeiras, Calixto Morrales, Camilo CieEsfuegos, Béina^do Benitos,
33 rnesto Che Chavara, Raúl Castro^

Hěkolik hodin před útékes podařilo &&
Pidelovi zmocnit se velitelské stanice»
Výdával ae sa plukovníka vládního vojska,
který má ta jar dkol proniknout ssseí povstalce a ¿likvidovat Fidela*
K*átoc po půlnoci, 1?. ledna byl zahájen
útok * Po dvouhodinovém boji se posádka stanic® vzdala. Měla dva mrtvé a pět raněných®
Povstalci vyšli & boje beza ztrát® Získali
dalších 8
jeden kulomst a asi tři
tisíce nábojů» Po ošetření raněných nspřá«
tel a si skáni kořisti unikli do hor® I
když nešlo © velkou akci, ůélá země se dověděla, Sa Pidel a jeho přátelé žijí a jsou
sehopsi boj®©
Po pěti ůmohv u "Sáblova potoka" nedftlék© La Platy, rozprášili hlídka, která je

^pronásledovala* Morálka a sebetrědoBÍ pove*
talců stouplo»

ce Eutimio Guerra. PO několik týdnů sloužil celkem lóyálně povstalcům, avšak nedlouho po bitvě v La E^atě padl do zajetí
a pod hrozbou smrti se uvolil zavraždit
Fidela. V případě splnění úkolu mu byla
slíbena odměna a důstojnická hodnost v armádě. Po návratu zpět k povstalcům hledal příležitost k vraždě. Několikrát se mu
podařilo vetřít se do bezprostřední bllskosti Fidela a dokonce v některých případech
s ním spal pod jednou pokrývkou. Henašel
však v sobě sílu k činu.

Koncem ledna a začátkem února 199? byla
partyzánská skupina posílena příchodem dalších deseti bojovníků s Ifenzanilla a v polovině března padesátičlennou skupinou z&
Santiaga, zorganizovanou Frankem Paisenu
Těmito posilami získal partyzánský boj
širší základnu a povstalci se mohli pustli
do větších a významnějších akcí.»
Taktiku rozvíjejícího se partyzánského
boje v Sierře lze stručně charakterizovat
těmito přísně dodržovanými zásadami:
- neustálý pohyb Jednotky - nikde se
nezdržovat déle než jeden den;
- získávat zbraně a munici u nepřátel
a spoléhat jen na vlastní síly;
- nenechat se nikdy překvapit' a neustále zajištovat hlídkami, strážemi a
pozorovateli bezpečnost jednotky a
pohybu»

Svou pasivitu v tomto směru nahražoval
podáváním jiných cenných zpráv o pohybu a
připravovaných akcích povstalců. Jeho udává čská činnost přinesla-- povstalcům těžké
ztráty.
V polovině únore již bylo všem zřejmé,
že mezi povstalci je zrádce« Podezřeni
padlo na Eutlmia. Po několika dnech se
potvrdilo, že byl spatřen, když jej vládní vedli do zajetí. Po zatčení byla u něho nalezena vojenské pistole a tři ruční
granáty. Měly sloužit k tonu, aby mohl
krýt svůj ústup v případě splnění úkolu.
Hlavním důkazem o jeho udavačské činnosti
bylo nalezené potvrzeni od- náčelníka expedičních sil, svědčící o jeho spolupráci
s vojskem.

Dodržování těchto draze zaplacených zkušeností stali se povstalci nepolapitelnými. Tftiikali nepozorovaně v horském terénu,
kde jé nikdo nečekal« S veškerou silou napadali přední hlídky a zajišíovací oddíly
vládních, bez nichž nebyly expediční jednotky schopny pohybu» S minimálními ztrátami působili těžkopádné vojenské mašinérii citelné rány» Zatím co morálka vládních se rozkládala, bojové sebevědomí a
odvaha povstalců vzrůstaly.

Byl odsouzen k trestu smrti.
Před vykonáním rozsudku na otázku, zda
má nějaké přání, požádal odsouzený Fidela,
aby se postaral o jeho dva syny. Bjylo mu
vyhověno« Oba, dnes pod jinými jmény, získá
vají na státní útraty středoškolské vzdělání.

Z jara 1957 objevila
na všech frekventovaných místech Sierry Maestra tato
vyhláška:
"Oznamuje se tímto, že každé osoba,
která podá informaci, jež by vedla k úspěšnému potlačení kteréhokoliv povstalecká
skupiny vedené Fidelem Castrem, Raúlem
Castrem, Crescansio Pere zem, Guillermo
Gonzalesem nebo jinými vůdci» bude odměněna podle její důležitosti. Odměna v žádné» případě nebude menší než 5*000 pesos
a může v případě dopadení Fidela Castra
dosáhnout výše až 100000 pesos.n Na konci
vyhlášky byla poznámka, že jména informátora
nebude nikdy vyzrazeno.

Humánnost revoluce a jejího vůdce se
zde projevila v celé své velikosti. Není
to ojedinělý případ. Povstalci vždy Šetřili a respektovali životy svých nepřátel
a zajatců. Ošetřovali raněné příslušníky
vládního vojska, i když jim samotným se
často nedostávalo léků. Se zajatci jednali
podle všech platných norem mezinárodního
práva. Zpočátku je po boji propouštěli a
později řádně předávali švýcarskému zástupci Mezinárodního Červeného kříže. Jejich přímé, čestné a vojenské jednáni vůči příslušníkům expedičních vojsk vedlo
k tomu, že tito se stále větší nechutí bo-

Podobné jako u ¿legría del Elo i zde
se naděl zrádce. Byl jím domorodý průvod-
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jovali proti jednotkám Fldela Castra® Eoa~
klad jejichbo jovéffiorálkyvedltokoae£
občanské války k úplném« rozpadu armády»
K závažné události došle 13« března®
1957 v Havaně • Členové studentského Direktoria podnikli útok na prezidentský
palác s cílem zavraždit diktátora© Podařilo se jim prox&knout až do kancelář© *
Batisty v druhém patře budovy® Zcela náhodo« však krátce před útokem, opustil
diktátor svou kancelář- a vystoupil o d^rě
patra výš® o To mu zachránilo život®
7 příštích okamžicích se překvapené
vojsko vzpamatoval© a zaútočil© na povs~
talce* Došlo ke krátké g ale krvavé bitvě®
v níž většina útočníků padla* Ti9 kterým
SQ podařilo prchnout pfed řádící© vojskem & skryli se v ilegální® bytě v Humboldtově ulici č®7, byli posdšjl na sedání povražděni É>
V době9 kdy se útočníei probíjeli do
prezidentského paláca, jiná skupina příslušníků Direktoria se zmocnila rozhlase
a oznámit la lidu, že Batista byl zabit«
Předseda Federace universitních studentů
J«A* Echeverris vyzval lid k revoluci® Po
opuštění budovy rozhlasu byl na ulici zabit®
Potlačení vzpoury ukázalo, že takovými
metodami nelze proti diktatuře účinně bojovat. Velké oběti, vynaložené při této
forně boje neodpovídají dosažený výsledkům*

Studentské Direktorium se po této porážce orientuje na úzkou spolupráci s Hnu«
tía 26«, července® Jeho příslušníci zakládají stávkové bužkgr, sabotážni jednotky
© ilegálni ozbrojené oddíly ve afistech®
Počátkem roku 1958 Direktorium organisuje
v pohoří Escambry, ve středsaď provincii
Las Vllles, vlastní povstaleckou ffcgnfcUe,
Velký význam v historii partyzánského
boje v Sierře má útok povstaleckých sil
aa tébor Uvero. Trpělivé připravovaná
akce byla zahájena 28® května 1957® Silrsý
vojenský tábor, postavený na úpatí Sierry
byl velkou překážkou v rosvoji partyzán ských akcí a sloužil sa výchozí bod všem
protipartyzánskýa výpravám vládních®

tfcero áé přímé rozhlasová, silniční a
lodssí spojení se Santiagem* a boj © něj
byl jedním s nejtěžších m celé období
partyzánské války® Třetina partyaánů při
dobývání tábora buä padla, nebo byla raně
na® Politický ohlas vítězství pot staleů fc^l
obrovský®
Z 80 útočících povstalců jicti Seat semřelo v boji a patnáct jich bgd© srsněao*
Nepřítel měl 14 mrtvýeh, 19 raněných* 14
zajatých a 6 jich prchlo s boje«
tel @esz«a?a nedokázala utajit bojeschopnost a houževnatost partyzánů*
Hovi získmá steanš a příchod dalším
kádrů do hor, umožnily krátce po bitvě o
tftřOTo zorganizovat druhou p&rtyséfcsskou ko«*
lonu® jejímž velitelem byl jmenován Ersta®^
to Cha $oeva?&, sladý argentinský lék&ř,
který se přidal k Fidelovi jeáiě v MesUm®
EELavní^ úkolem ^uevaro^i jednotky bgrlo připravit ae na odchod do atře^oí proviassia
Las Vlila© a založit taxateihcmfrontu pr®ti diktatuře®
V této době ovládli již partyzáni Fldela
Castra rozsáhlé území vrcholku Sierry& v
rozloze asi 60s60 las® Ha osvóbcsenéa území
se zřizovala vlastní revoluční správa jednoduché výrobny a ©pravovny zbraní , zásobo
vání a bylo sahájenc vysílání povstalecké*
ho roshlasuo
V břesosu 1958 byly již síly povstalců
takové, že umožnily zřídit tak zvamm
II® Východní £rontu F»A.Pais@ v severní
části Oriente, v oblasti - <3u&ntanama* Je*»
jím velitelem byl jmenován HáíO, Castro®
Krátce na to byla zřízena další kolona pod
velením Juana Almeidy, která zahájila akce
nedaleko Santiaga«
Z jara 1958 byla již celá provincie Oriente v ohni. Další povstalecké skupiny se
objevily v provl nciích Pinar del Elo, Camaguez a v Las Villias® '
V dubnu nová kolona vedená Camilem Ci~
enfuegosem zahájila akce v oblasti Bayama®
Diktatura vědoma si velkého nebezpečí,
rozhodla se v květnu 1958 likvidovat partyzánské jednotky®" Po potlačení generální

Ilýzánských jednotek a stává
sotóžástí
povstaleckého vojska. Tím je osud dikta
tury ro&hodnut a revoluce, sahájená hrstko« vlastenců* se stává nepřemožitelnou.
Tento proces vrcholí v průběhu roku 1958.

stávky 9* dubna 1958 stáhla do Orient® evá
nejlepší vojska a zahájila nástup na Sierru. Vojenské jednotky postupovaly od osady
Tas Mercedes přes Tes Ve#as na Minas del
Frio ve výši přes 1000 m nad mořem» Mna s
ďel ?río byly již v rukou povstalců« Leží
na cestě k ne j vyššímu bodu SierryĎ k Pi co
Turciuno /2 005 m A
v hořejší la Platě

V tomto

Když povstalecká armáda odrazila ofenzívu vládních a fronty se stabilizovaly,
obdržel Che Guevara rozkaz k přesunu svých
jednotek do střědní provincie Las Villas.
Partyzánské jednotky vasrůstaly a sílily
stálým přílivem nových dobrovolníků a získáváním nových zbraní. Partyzánská válka se
dostávala do závěrečných fází.

prostorní byl

umístěn hlavní Fidelův
štáb. Vládním silám se podařilo Drorriknout
až do Tas Vegas, kde byly zastaveny a odraženy. K je.lich rozhodující porážce došlo 2*5. května u osady Las Mercedes, kde na
ustupující vojska připravili povstalci
léčku. Dva dny probíhaly boje, ze kterých
povstalci vyšli vítězně. Ofenzíva byla odražena a svobodné území Kuby - Sierra Maestra bylo ubráněno.

V rozkaze vrchního velení povstaleckých
vojsk bylo určeno jako hlavní úkol partyzánů v oblasti Las Villas systematicky
narušovat dopravu a spoje mezi východem
a západem ostrova. Guevara, který byl určen velitelem pochodu, byl současně pověřen tím, aby se spojil se všemi politickými ozbrojenými skulinami, operujícími
v oblasti střední provincie Las Villas.
Byl vybaven širokou pravomocí ustanovit vojenskou vládu nad touto oblastí.

V občanské válce na Kubě dochází v této
době k některým kvalitativním směnám. Jestliže zpočátku má ozbrojený odpor Hnutí
26. července proti diktatuře charakter
sebeobětavého a nadšeného, ale přes všechno izolovaného boje, bez vážnější podpory
a ohlasu v masách, kdy vynaloženému úsilí
a nenahraditelným ztrátám, pak v průběhu
roku 1957 a počátkem roku 1958 se povaha
ozbrojeného odporu, zásadně mění v uvědomělý boj revoluční avantgardy, znající zákony a taktiku partyzánského boje9 který
s minimálními ztrátami zasazují diktatuře
tvrdé rány.

Velký pochod začal 31 »srpna 195R a trval
do 16. října 1958. Neustálé boje s nepřítelem na zemi i ve vzduchu, hlad, žízeň, horko, bažiny a hory, nemoci i zranění, doprovázely partyzány na každém kroku.
Během listopadu a prosince přerušila
povstalecké vojska všechny ce3ty a spoje
v Las Villas. Na hlavní dálnici, vedoucí
přes celou Kubu, byl zničen železniční
most přes řeku Tuyniday. Hla vní traí bylá
přerušena na několika místech. Ostrov byl
rozdělen na dvě části.

I když tento partyzánský boj není dosud
ma sovy, protože utlačený a zbídačený rol
nik není ještě mentálně připraven vstoupit
do povstaleckého vojska a stót se integrovanou součástí revolučního boje, má tento
boj již útočný charakter.

Vládní vojska, izqlovaná v provincii
Oriente, mohla být podporována a zásobována pouze ze vzduchu. Zde probíhaly nejúpornější boje o postavení vládních vojsk
se stávalo každým dnem beznadějnější.
prosince začali povstalci systematicky
rušit všechny spoje a cesty* Přední jednotky batistovské armády byly izolovány i od
svvch základen.

Tímto ofenzívním charakterem boje se
ovlivňují subjektivní podmínky revoluce
a chudé rolnictvo, vystavené přímému ideovému vlivu partyzánských jednotek, rychle ideově dozrává k tomu, aby v masovém
měřítku se stalo hybnou silou kubánské revoluce. Její program a cíle, i použité
formy boje, se zbraní v ruce, Je kubánskému rolníkovi, žijícímu po celý život v krajně zoufalém postavení,plně srozumitelné.

ledna 1959 padla Santa Clara8 hlavní město Kuby. Batista uprchl. Revoluce
zvítězila.

Když se pak přesvědčí,že vláda není s to
potlačit povstalce ani s největším vypětím sil, vstupuje rolník masově do par-
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Havana 29. září 1965 /Zpravodaj RP a ČTK/s
Fidel Castr® uvedl, že "ústřední výbor bude ustaven na chystané celostátní konfereaci straay,která bude také jednat o přípravě ústavy našeho socialistického státu a e nové organizaci státní moci v jednotlivých provinciích, okresech a obcích*.Stranické kenferekci bude rovněž předložena zpráva Ernesta Guevary,v níž bývalý ainistr průmyslu vysvětlí důvod své
nepřítomnosti a neúčasti na veřejném životě

Tolik první zprávy Rudého práva o Ernestu Guevarovi.
Erneste Guevara se narodil v Argentině. Jeho rodiče / otec inženýr / mu umožnili studiu® &&
vysoké škole.Guevara promoval jak© lékař«Zakládal vlastní levicové marxistické krouží,která
nebyly spojeny s komunistickou stranou. Za jí mal se o marxismus nejen teoreticky ale přea&vdí®
prakticky.V roce 1948 byla v Peru svržena revolucí vláda diktátora Bustamente y Rivery«Převrat provedla pokrokové strana APRA,jejíž teoretické zásady byly,hlavně v otázkách sociálních
reforem,blízké marxismu. Guevara odchází d® Peru, aby se podílel na revoluci« Zde se po prvé
oženil s členkou ústředního výb©ru strany APRA Hildou Gadea /jejich dcera žije dodnes »a Kubě/.Zůstává dva roky v Peru,kde se revoluce dostává stále víc a více do rukou budoucího diktátora Odria. Guevara prot® odchází i se svou ženou do Mexika, které bylo jakýma i studijní»
střediskem revolucionářů Latinské Ameriky v době, charakterisovsné puči, převraty a diktátory.Po volebním vítězství pokrokové strany v Guatemale se Guevara objevuje i t«a.Snaží se fcýt
všude,kde vře neklid,kde se tvoří revoluční situace.Guatemalský president áxbens však. nezůstal dlouho u moci.Stačilo schválení zákona o pozemkové reformě v Guatemale, uamířeaéh© proti
latifundistům a americké společnosti United Fruit, aby se při zahájení jejih© praktického
provádění objevila v červnu 1954 americká pěchota,vyslaná zavést staré pořádky. Těžkých bejů
se zúčastňuje i Guevara.PYochází tak praktickou školou revolučního učení.Jeh© vlastí ae stává vždy nejrevolučnější část kontinentu. Po svržení Arbenze musí odejít a vrací se znavu
Mexika,kde zůstala jeho žena.Jejich cesty se však rozejdou. Hilda Gadea zůstává v Mexiku až
do r.1956, kdy se vrací do Peru a na protest proti politice své strany,která už dávno ztratila přívlastek revoluční, se vzdává členství v ústředním výboru. V Mexiku se po prvé Guevara setkává s Fidelem Castresa.Zúčastňuje se příprav kubánské revoluce.Je jediným z Fiáelov,y
přípravné skupiny, který nemá žádnou hodnost, který zůstává pouhým lék&ře®*Je mezi 82 povstalci, kteří se 2.prosince 1956 časně ráno vylodili z lodi Granma na pobřeží Oriente. Zůstává i mezi zbytky povstalců, kteří se dostali do Sierry Maestro. V těžké situaci a v těžkých
bojích osvědčil Che Guevara své schopnosti tak dokonale,že se stal velitelem jednoho ze tří
největších oddílů.

Po vítězství revoluce byl v nové revoluční vládé Fidela Castra jmenován presidentem Národní
banky.Guevara o tomto'svém jmenování hovořil v žertu v kubánské televizi. Tehdy prý před na-
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stoupenými komandanty hovořil Fidel Castro o nutnosti najit na ono místo odborníka a použil
slova "economista". Guevara, který neposlouchal příliš pozorně, slyšel "comunista" a udělal
krok vpřed.Stal se tedy presidentem Národní banky.I když výběr byl podle historky více méně
náhodný, možno říci, že Guevara byl muž na svém místě a je znóa strach všech spekulantů z
jeho zásahů.Che Guevara se stával více činným a oblíbeným v politickém životě Kuby.Byl jmenován ministrem průmyslu.Stále více cestoval a zastupoval Kubu v mnoha případech v zahraničí. Na mezinárodní konferenci o obchodu v Ženevě prý o něm francouzský delegát prohlásil,že
by byl nejlepším ekonomem na Sorbonně.

T

.

Jaké byly Guevarovy názory? Bohužel existují pouze dohady.Ačkoliv jsou rozšířeny jen na Západě ,zmiňuji se o nich,protože z mých rozhovorů s latinsko-americkými studenty vyplývá možnost pravdivosti jejich jádra. Prosím však čtenáře,aby brali v úvahu možnou nepřesnost.Guevara byl radikálnější než Castro.Stal se revolucionářem v bojích celé Latinské Ameriky.Castro se jím stal pozdě ji,teprve v průběhu či na vrcholu kubánské revoluce.Nestejné zkušenosti vedly oba k poněkud odlišným postojům.Guevara byl prý ideolog kubánské revoluce. Byl prý
rastrovým učitelem marxismu.Castrovou koncepcí bylo udělat z Kuby příklad pro Latinskou Ameriku.Jeho oblíbené slovawmy nevyvážíme revoluci" nesouhlasila s Guevarovými maximalistickými
názory e nutnosti podpory nejen teoretické,ale především materiální všem revolučním bojovníkům. Castro znal Kubu, Guevara Latinskou Ameriku.Tento největší teoretik a praktik partyzánských bojů prostě musel rozdat vše co mohl, každému kdo to potřeboval,aí už byl kdekoliv. Ve
své knize La lucha de Guerillas /Partyzánská válka -vyšla mimochodem i u nás a je rozebrána/
hrdě říká,že dodatky k jeho knize by mohl mít jedině Camilo Cienfuegos.Podle západních zpráv
prý Guevara také žádal vytvoření bloku méně rozvinutých zemí proti všem ostatním, bez ohledu
na režim.Ekonomického bloku,který by mohl diktovat ceny surovin.Byl hlavním iniciátorem konference tří kontinentů,která se má sejít v Havaně a na kterou pozval nejrevolučnější síly,a?
již komunisty nebo nekomunisty. Osobně vyjednával s mnoha vůdci v Africe i jinde.Loni v létě
měl významný projev v Alžíru, ve kterém se prý odráží některé rozpory s oficiální kubánskou
politikou. Faktem je, že osobní rozpory s Castrem nebo dalšími představiteli Kuby nejsou zná
my.

•

Na počátku dubna tohoto roku se Guevara přestal objevovat ve veřejném životě.Když byla Fidelovi na jedné manifestaci v červenci položena otázka o Guevarovi, odpověděl, že Guevara plní
revoluční úkoly a objeví se, až sám uzná za vhodné.

T
Dne3.října 1965 na celostátní stranické konferenci v Havaně byl přečten Guevarův dopis Castrovi.Dopis byl odevzdán 1.dubna s tím,aby jeho obsah byl oznámen ve vhodnou dobu. Kromě toho
zanechal Guevara dopis své rodině. Castro ve svém projevu řekl:"Když jsme bojovali v podzemí
proti Batistově tyranii, museli se revolucionáři, kteří nežili v norm&iích podmínkách, podřídit pravidlům boje. Ačkoliv v naší zemi existuje revoluční síla,nežijeme v normálních pod-mínkách,díváme se na objektivní skutečnost a musíme se podřídit pravidlům odpovídajícím situ
aci.Abych to vysvětlil,hodlám přečíst dopis,ručně psaný a později přepsaný na stroji.od soudruha Ernesta Guevary /APPLAUSE/,který je sám vysvětlující.Přemýšlel jsem o-to»,zdali je nutno, abych hovořil o našem přátelství a soudružství,za jakých podmínek začalo a rozvíjelo se.
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Ale není to nutné. Omezím se na čtení dopisu.Dopis nemá datum,protože měl být čten v nejvhodně jSUL chvíli, ale byl doručen prvního dubna tohoto roku,přesně šest měsíců a dva dny.
Praví se v něm:
" Havana
Rok zemědělství "
Fideli
vzpomínám v této chvíli na mnoho věcí - jak jsem se s Tebou setkal v domě Marie Antonie, jak
jsi podnítil můj příchod,na všechna napětí obsažená v přípravách.
Jednoho dne se nás ptali, komu má být dáno oznámení v případě naší smrti a skutečné možnost
tohoto faktu na nás zapůsobila.Později jsme poznali,že je pravdou,že v revoluci člověk vítězí
nebo umírá/jestliže je to skutečný Člověk/. Mnoho soudruhů padlo během cesty k vítězství.Ifees
je vše méně dramatické,protože jsme zralejší.Ale činy se opakují.Cítím,že jsem splnil tu část
své povinnosti,která mě vázala ke kubánské revoluci na jejím území a loučím se s Tebou,se sou
druhy,s Vaším lidem. Vzdává® se formálně svého postavení v národním vedení strany, své funkce
ministra, své hodnosti majora a svého kubánského občanství. Nic legálního mě neváže ke Kubě.
Jenom pouta jiného druhu.Ta,která nemohou být zlomena tak,jako ta oficiální.
Vzpomínaje na svůj uplynulý život, myslím, že jsem pracoval s dostatečnou čestností a zápalem
pro upevnění revolučního triumfu. Mým jediným vážnějším nedostatkem bylo to, že jsem neměl
dostatek důvěry v Tebe v prvních chvílích v Sierra maestra, že jsem nepochopil dosti rychle
Tvé schopnosti vůdce revolucionáře.
Prožil jsem velkolepé dny a cítil hrdost na svou sounáležitost k našemu lidu ještě ve skvělýfch smutných dnech karibské krize.Málokdy byl státník skvělejší než Ty v tyt© dny. Jsem hrdý
na to, že jsem Tě následoval bez váhání,ztotožněn s Tvým způsobem myšlení, vidění a odhadu nebezpečí a principů.
Jiné země světa potřebují mé skromné pomoci.Mohu dělat co je pro Tebe nemožné pro Tvé postavení v čele Kuby.Přišla chvíle rozloučení.Chci,aby bylo známe,že to dělám se smíšenými pocity
radosti a smutku. Zanechávám zde své nejryzejší naděje budovatele a to nejdražší co miluji.
A opptíětím lid,který mě přijal jako syna.To drásá mou duši. Na nové fronty ponesu víru,kterou
jsi mi dal. Revoluční duši svého lidu, city naplněné posvátnou povinností:bojovat proti imperialis
kdekoliv budu.To mě posiluje a léčí ze všech ran.
P^ohla^ají ještě jednou,že zproštuji Kubu jakékoliv odpovědnosti.Přijde-li má poslední chvíle
pod jiným nebem, budou mé poslední myšlenky patřit tomuto lidu a zvláště Tobě. Vždy jsem souhlasil se zahraniční politikou naší Revoluce a jsem s ní ztotožněn. A v každém místě světa se
budu chovat jako kubánský revolucionář»
Svým synům a ženě nic nezanechávám.Nezarmucuje mě to- Stát se o ně postará, jako o každého,aby
mohli žít a studovat. Nemohu vyjádřit slovy vše, co bych chtěl. "Až do konečného vítězství•
Vlast nebo smrt." Objímám Tě s celým svým revolučním nadšením®
Che

/Prolonged Applause/
TifrtoWŕŕi mluví o revolucionářích,ti,kteří je považují za chladné a bezcitné lidi, mají v tomto dopisu.příklad plnosti citu,veškeré ryzosti,která může být obsažena v revoluční duši.
A každý z nás může odpovědět:
Soudruhu Guevaro,to není odpovědnost,která by se nás týkala. My jsme odpovědni revoluci* A ray
jsme odpovědni za pomoc revolučnímu hnutí podle svých nejlepších schopností. (Prolonged Applause);. A my bereme na sebe odpovědnost, následky a riziko.
Skoro 7 let je to tak a víme,že pokud existuje imperialismus a pokud jsou vykořistovány kolonizované národy budeme dále podstupovat tato rizika a budeme na sebe dále brát odpovědnost."
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Jaké jsou důvody Guevarova rozhodnutí? Pravděpodobně nejdůležitější důvod vyplývá z jeho povahy. Je revolucionáře» tělem i duší,ochotným udělat pro lid Latinské Ameriky vše,co je v jeho silách,kdekoliv je toho potřeba. Na Kubě splnil svůj úkol. Jeho vlastí je Latinská Amerika
a celý revoluční svět.Existují domněnky i o dalším důvodu.Guevara byl osobitý a vzdělaný člověk.Podřídil se vždy tuhé kázni revoluce. Nesouhlasil-li s některými aspekty kubánské politiky, nemohl a nechtěl také dopustit, aby vlivem jeho populární osobnosti došlo k narušení jednoty. Jediným faktickým svědectvím o příčinách odchodu však zůstává jeho dopis. Názory na te,
kde Guevara nyní je,jsou téměř shodné. Před třemi měsíci,kdy ještě nebylo o Guevarově odchodu
z Kuby nic známe,uveřejnil uruguayský časopis zprávu,že Guevara je v Peru. V zemi* o které se
předpokládalo,že první změní svůj sociální řád. V zemi, kde jsou nejlepäí podmínky pro partyzánský bej„partyzáni se objevili v Peru několikrát.Většinou šlo-pouze o skupiny nepříliš dobře organizované,nedostatečně podporované,a následkem toho brzy likvidované.Začátek června tohoto roku je však začátkem partyzánského hnutí. Ve stejný den, ve stejnou hodinu vypukly na
třech místech naprosto koordinované boje.- Skupiny používají metod i organizace dosud v Peru
nepoužitých.Tři skupiny,které boj zahájily,se rozrostly na osm. Vrchní velitel hnutí L. de la
Puente byl s Castrem v Mexiku. Velitelem jednoho ze tří začínajících oddílů je bratr Guevarovy ženy Gadea0Hnutí je poprvé v historii podporován© třemi levicovými stranami.Nakonec se při
pojila i komunistické strana*
Definitivní odpove8 na otázku, kde je a jaké jsou výsledky činnosti ještě ne čtyřicetiletého
Ernesta Che Guevary,bývalého komamdanta a ministra průmyslu Kuby,přinese čas.
Jiří Müller
K překladu projevu F.Castra bylo použit© pravděpodobně nepřesně reprodukovaných zpráv zachycených dálnopisem a otištěných v Prens* Latina: No 97 Friday,October 1 st 1965
No 1,031 Martes 5 de Octubrede 1965

Poznámka:
Od napsání tohoto článku jsem se dozvěděl několik informací,které mají k obsahu vztah a po važuji za nutné je uvést.
Podle nedávného komuniké peruánské armády padl v bojích velitel partyzánského hnutí L. de la
Puente Uceda.
Podle zpráv,které proběhly káhirským tiskem v poslední době se Erneste Che Guevara nalézá ve
Vietnamu*
Návrh programu pro konferenci tří kontinentů / Guevara byl hlavním iniciátorem svolání této
konference / uveřejněný 3.září v Káhiře obsahuje mimo jiné tyto body:
Cesty a prostředky pomoci osvobozeneckým hnutím v Africe,Asii a Latinské Americe všeobecně *
osvobozeneckému bo.ii zejména.

Hospodářské plánování a mobilizace přírodních zdrojů a lidského potenciálu pro hospodářský
rozvoj a pro dosažení skutečné národní nezávislosti založené v zásadě na spoléhání na vlastní
síly.Základny nové hospodářské politiky mezi zeměmi tří kontinentů a ostatním světem* Vybudování hospodářství,obchodních a finančních vztahů s vyspělými zeměmi na základě,který
umožní
vlastní rozvoj.
29.10. JM
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Buchar
doporučuje

Slyšeli jste někdy o divadle Dostavník ? Že
ne ? Chyba. Ale nic si z toho nedělejte. Já
bych o nich věděl asi to co vy,kdybych nešel
ve čtvrtek k večeru náhodou po Revoluční tří
dě á před ZK Kotva nepotkal Osud v podobě
človíčka s bouřkou na hlavě,důrazně mě k něčemu vyzývajícího. .Jsem povaha neagresivní a
téměř bez odporu jsem se nechal nasměrovat
do strašidelného podzemí.Pod schody mě úklid
nili a ukázali, kde je šatna a kde dostanu
pivo. Takto nabyv rovnováhy, zaujal jsem
strategické postavení u jednoho ze stolu se
svíčkou,které tvořily jediné osvětlení místnosti s klavírem a malým podiem. Ještě jsem
stačil zaregistrovat, že obecenstvo sestává
evidentně ze samých študáků(aček) a již to
začalo. Co začalo, nemá cenu líčit,to se musí víäét. Za svou osobu vás mohu pouze ujistit, že takové dvě hodiny dobré legrace jsem
už dlouho nezažil.

Každý čtvrtek v lichém týdnu jsou přednášky
o výtvarném umění v Zengerově posluchárně •
V sudém týdnu jsou přednášky o architektuře.
Začátek je vždy v 16.30

Podívat se v době od 19* do 30*11, v kině
Praha na F.Felliniho " 8 a 1/2-.
Jít do Činoherního klůfeu na premiéru hry A.
Camuse " Spravedliví " dne 20.11,
Nezapomenout na to, že pro p-říští rok je
v edičním plánu poesie Allen dinabérg
"' Kvílení."

0 -přestávce jsem se dověděl,že pásmo se jmenuje " Vědecké symposium" a je pořádáno "Mezinárodní společností pro šíření blbostí a
nesmyslů ve spolupráci se vševědeckou radou
že "Dostavník" tvoří mimo jiné jeden hotový
a jede... zkrachovalý strojař, a že jedné mooc
hezké Helence (aliaa dr. Ellen čapkové) je
právě 18 let.
Všichni vás srdečně zvou na reprízu"Vědeckého symposia", konanou
dne 11.11.1965 a na
premieru "Antihmoty" - (Hašek kontra poesie)
25.11. Od 25*11« uvádí každý druhý čtvrtek
postupně tyto pořady:

Podívat se na hru A. Millera
Tylově divadle.

V

Všímat si zpráv o celostátní studentské konferenci, svolané ýv KSČ atfvÍSII Ha 12.12.
Za naši fakultu se jí účastní 19 delegátů.

P.T. PPP ( P.T. p. Prévert promine )
Spoonriverská antologie
Pásmo písniček
Pyramida C Hudební leporelo s historicko detektivní zápletkou )
ludba pro bílé pány - ( Beatniks )
. . . milý Johne l - C Schizofrenický showappeal )
F. U. J. - ( Fantasticko-utopic ký jinotaj)
Začátky představení jsou v 19»30 hod.
PřijSte však po 19* hodině, abyste si sedli
divadlo je poněkud malé. Vstupné pouhé 4 Kčs
Tedy na shledanou v Paláci Kotva,Revoluční 3
Ale

"Po. j>áduM

Redakční rada: Hering, Hamerník, doc.Janiš,
Jíra, Kupec
Redakce: Edl, Pile, Ing*Vávra, Votava, M o ček, Amdrle
. „
Kreslil: Votava, Holeček
Grafické úprava: Edl, Jíra, Doloftal
•
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Qtiskujerae_ugraven^_výtah_z_projevu_děkana_fak._stroji_si_BrabcGi
Kolegové nemohu říkat, studenti se ni nechce, tedy mladí přátelé!
Já bych vás stručný seznámil s budoucností fakulty strojní. Jediným cílem je, aby se FS stala přední vysokou školou na světě, v dnešní situaci k tomu mé ještě-hodně daleko. Příčiny není třeba zvláště
rozebírat» Nejsou jenom ve škole, jsou v celkové situaci i v tom, že
se v minulosti nahrnulo na f.akultu takové množství lidí, na které nebyla škola připravena. Chceme spolu s vámi. udělat ze školy něco, co
člověka před svědomím bude těšit. Nechceme se dále červenat nad tím,
že absolventi odcházejí nepřipraveni nebo formálně připraveni na to,
k čemu naše škola je určena.
Snažíme se zlepšit studijní podmínky a věřte nám, že. z hlediska
vedení Školy děláme všechno možné pro to, aby se vám, studentům, na
fakultě dobře žilo a studovalo. Snažíme se, aby pokud možno studenti
vzali ty věci, které se jich týkají, do svých rukou a sami o nich
• rozhodovali.
Vaše konference se poměrně málo zaměřila na otázky studia. Dovolte, .abych řekl několik vet o budoucnosti * této oblasti. Již dva roky pracují, nejlepší lidé mezi učiteli a odborníky z praxe na tom, jak
vlastně, ne jlépe by mělo studium vypadat. Poslali jsme některé pracovníky dp zahraničí, byli tam dost dlouho, v Záp. Německu, v SSSR,
Poláku, ve-Švýcarsku, ve Finsku, Francii, ve Spojených státech atd.
Máme tedy mnoho podkladů a počínaje příštím rokem máme v úmyslu v ce. lá řadě věcí přikročit k podstatným změnám. Ne k změnám neuváženým,
ale promyšleným a vědecky podTozeným. "Swřě Jněnty " lý to -návrhy bud-o-ur-—
začátkem příštího roku po přípravné konferenci, která bude v prosinci. Cílem nás všech je, aby studium mělo vysokou úroveň, bylo náročné, nikomu nic neodpouštělo, ale dávalo lidem studentským, tedy studentům, čas na individuelní studium i zábavu.
Přejdeme na systém povinných a volitelných předmětů. Povinných bu. de asi 50 - 60 %, ostatní předměty si studenti zvolí podle svých
schopností a zálib. Vrátíme se k některým dobrým zkušenostem z minulosti, chceme zavést znovu první státnici po pátém semestru. Zavedeme systém jednřc, to znamená, že některé důležité předměty budou hod"noceny daleko větším počtem jednic nežli ostatní. Kdo dosáhne dostatečný počet jednic ? nebude.vůbec muset 1. státnici dělat, Diplomovou
práci chceme zařadit do posledního roku studia« Bude to velký komplexní projekt, jenž bude přímo součástí studia pátého ročníku. Po
absolvování 10 semestrů, tedy již za 5 let bude student skládat státní závěrečnou zkoušku, tedy obhajobu. Obhajoba bude jenom ústní,k některým předmětům. Termíny budou vypsány pravidelně třikrát do roka.
Obhajobu bude možno absolvovat kdykoliv v dvouletém intervalu.po
skončení deseti semestrů výuky, - ..
Na fakultě budou stanoveny tři směry, konstrukční, technologický
a organizační'. Úynitř každého studijního oboru bude velká variabilit
ta'volby, V těchto oborech může student volit mezi projekčně provozními, výpočtářskými Či konstrukčními předměty.
Chceme též uvolnit zkoušky, budeme dělat bilanci ¿jen jednou za
rok, ovšem budeme neúprosní v náročnosti. Kdo v tomto'volném studiu
neprokáže dostatečnou- snahu s odpovídajícími výsledky, nebude pokra3
čovat dále ve studiu.
Dost neutěšený stav je v prvních ročnících. Budeme se snažit,aby
první ročníky sloužily hlavně k získání důkladných znalostí v oblasti přírodních a v potřebné míře i společenských věd-» V tom budou,zdá
se, prvé dva ročníky společné všem směrům. Odpadnou přijímací zkoušky, nebudeme přijímat, ale uděláme pró studenty, kteří se přihlásí,
jakýsi předstupeň pro vysokou školu. Bude to as"i šestitýdenní kurs,

kde budeme zá pomoci psychologa a sociologa zkoumat schopnosti uchazečů. Potom budou vybraní uchazeči podmínečně zapsáni a teprve po
zdárném absolvování prvního ročníku budou zapsáni definitivně. Zde
tedy nebudeme některé uchazeče trápit tím, že jsou připuštěni ke
studiu a nemají k tomu dostatečné předpoklady.
Část.. navrhovaných změn připravujeme, též za vaší spolupráce. Dáme vám. k diskuzi některé problémy, jako na př. otázky cvičení atd.
My osobně jsme dospěli k tomu, že hlavním pedagogickým způsobem je
přednáška. Přednáška však musí být vysoce kvalitní* Doplňkem_k přednášce je. cvičení , ale. konstrukčního, laboratorního, nebo projekčního zaměření* " Nalejvací " cvičení, kde se bude naíejvat látka v
kroužku, jeden student u tabule a druzí kývají nebo'nekývají, bude_
nahrazeno soustavou domácích individuálních Cvičení. Při těchto cvičeních budou moci studenti docházet na konzultace. Povinná docházka
bude tedy zčásti nahrazena individuelním studiem.
Tyto návrhy, které vám předkládám a které v definitivním Znění
dostanete k diskuzi, znamenají velkou náročnost též na učitele.
Dnešní učitel je nucen přenášet širokou látku povrchním encyklopedickým způsobem. TO nehí dobré, neboí mnoho dobrých učitelů, se nedostane; k pořádné specializaci a k tomu, aby některou část svého oboru, skutečně do hloubky znali; Připravovaný systém je bude nutit k
soustavnému ä cílevědomému studiu. Všem'směrům budou přednášet vysoce kvalifikovaní odborníci» Každý přednášející bude vyučovat jen
jeden z celkové soustavy titulů přednášek. Takže v jednom předmětu
bude-vyučovat.více,odborníků.. Domníváme se, že to pomůže jak učitelům tak studentům."
* '"
Stojíme tedy před experimentem, budeme mnohé věci zkoušet *:Máme
slib' se shora, že nám experiment bude povolen. Závěry uděláme za
•pět let, až celý jeden cyklus proběhne. To proto, abychom mohli ,
skutečně odpovědně zhodnotit dosažené výsledky. Začínáme tedy na FSI
jít novými cestami, cestami přijatelnými jak pro studenty tak pro
učitele. Cestami neobyčejně náročnými, které by z naší školy mohly
udělat institut světové úrovně. Tímto bychom pomohli našemu národnímu hospodářství, které to potřebuje jako sůl.
Děkuji vám za pozornost.

Zpráva, kterou přednesl., předseda STASU na konferenci o stavu
fakultní organisace nebyla pro technické potíže vytištěna a
"bude tedy až v příštím oí sle.. Děkujeme za pochopení.

