Dostáváte do rukou první číslo znovuobnoveného časopisu "Buchar". Asi právě
tak jako my položíte si otázku proč právě dnes, v této době. Dobře víte, že "Buchar" nevycházel už dva roky. Původně proto, že byl zakázán, později proto, že
nebyl dovolen a posléze přišlo období, které se vyznačovalo tím, že nebyl nikdo ,
kdo by ho vydávala Ale nebylo to proto, že by nikdo neměl chuí se na takové věci
podílet, ale nenašlo se tolik lidí dohromady, ani tolik nadšení, aby dokázali překonat organizační barieru.Není totiž snadné konkurovat profesionálnímu tisku, byí
na malém, tedy fakultním písečku v situaci, kdy tento tisk poměrně dokonalém způsobem a zároveň uspokojujícím vyčerpává problematiku-především společenskou.
Dnes je však situace jiná.Chceme-li se. v ní orientovat a dát vůbec nějaký smysl budoucnosti, musíme si své úvahy a představy o přítomnosti konfrontovat a vytvářet sami mezi sebou.
Nevím, koho z vás co napadlo v rozmarných srpnových dnech. Já měl největší ch
chuí sebrat jeden z klacků, které v té době houfně dozrávaly. Později jsem chtěl
pomoci třeba tak, že půjdu vybírat brambory.
Myslím, že to všechno jsou pocity a nálady v situaci, která nutí každého jedince k jednomu - k seberealizaci. Ovšem ony výše zmíněné formy uplatněni-, to je
jenom způsob jak se dočasně odreagovat. Chceme-li se a ktivně uplatňovat stále,
musíme to činit zcela cílevědomě, se zřetelem na to, že po dnešku přijde zítřek«
Jsme vysokoškoláci, jsme aí již chceme či nechceme technici a páme patřit k
inteligenci, která je duchovní silou národa, má ji vytvářet a je nejvíce exponovaná už i tím, že musí neustále obhajovat právo na svoji existenci, právo na svobodu myšlení a svého počínání. Nesmíme se tedy právě proto, že máme být technickou
inteligencí, uzavřít do anonymního světa techniky, ale snažit sé co nejlépe chápat společenské příčiny a dění současnosti, abychom byli silni v budoucnosti.
A tento časopis'by mohl být jedním z našichprostředků tohoto uvědomování,ale
to musíme, všichni chtít a všichni se na tom podílet.
-H-
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20. září navštívili zástupci STAHu ./ Povolný, Žabe / ministerstvo školství, aby
se podrobněji seznámili s připraveným stipendijním řádem pro vysoké školy. Po
kratším rozhovoru se s. Vodínským, který nám přislíbil pomoc MŠ při vydávání "Bucharu", jsme hovořili se s. Pourovou, která uvedený návrh zpracovala a ochotně
nám ho poskytla.
Po prostudování tohoto návrhu můžeme říci, že je v nynější hospodářské situaci pro
studenty příjemným překvapením. Nejzásadnější změnou je zřízení nové příjmové hranice pro poskytování sociálního stipendia a to do 600 Kčs na osobu. Tím se poéstatně zvyšuje celkový počet stipendistů. Zároveň došlo -ve všech příjmových kategoriích ke zvýšená poskytovaných stipendií a to takto:
Čistý měsíční příjem
na 1 osobu v domácn.
od Kčs

do Kčs
38 0
450
600

381
451

měsíční stipendium
v I. ročníku

měsíční stipendium
od II. ročníku

Kčs
42 0
330
240

Kčs
450
430
150

Nový stipendijní rád odděluje naproeto závislost vyplácení sociálního stipendia
od prospěchu, což je další zlepšení.
Prospěchová stipendia budou vyplácena v této výši:
0 prospěch

stipendium

do 1,3
od 1,31
od 1,71

Kčs
Kčs
Kčs

do
do

1,7
2

250
200
100

V novém stipendijním řádu je zakotveno vyplácení dosti značných částek pro studenty oboustraně osiřelé a pro studenty, kteří se starají o dítě. Těmto studentům
budou také poskytovány jednorázové příspěvky na ošacení a učebnice.
Pokud se týká odstupňování prospŠchu,ponechává MŠ jednotlivým děkanátům a studentským radám určitý prostor pro jejich odstupňování.
Stipendijní řád, který vstupuje v platnost 1., září 1968 obsahuje další významný
bod, který umožňuje čerpat fakultě o 10 % finančních prostředků více než činí souhrn všech vyplácených stipendií. Těchto peněz je možno použít ve spolupráci se
STARem k vyplácení mimořádných stipendií velmi dobrým studentům a těm, kteří akti*
vně pracují ve studentské organizaci.
Podle nového stipendijního řádu, který významně posiluje úlohu studentské organizace při rozhodování při výplatě i výši stipendia, bude postupováno od listopadu
se zpětnou platností od září. Je proto nutné abyste své žádosti podali věas, aby
fakulta mohla uplatnit své nároky na finanční prostředky u MŠ.
Naóim zástupcům bylo sděleno, že okamžitě po vydánítohoto" prozatímního stipendijního řádu, začnou pracovníci MŠ zpracovávat; nový stipendijní řád, pro jehož
tvorbu využijí všech připomínek podaných studenty v průběhu tohoto prozatímního
stipendijního řádu. V tomto stipendijním řádu ée ještř těsněji promítne růst nákladů na základní životní potřeby.
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Izraeli:
Kľolega J.Müller strávil během prázdnin
několik týdnů v Izraeli. Odpovědi na několik otázek, které jsme mu položili,
snad budou zajímat i vás.

1/ Za svého pobytu v Izraeli jste, pokud vím, pracovali v kibucu. Na základě
jakých ideí kibucy vznikly a co tě na
nich zaujalo?
Snad úvodem. Kibuc je uzavřená společenská jednotka založena na preferování
manuální práce, převážně zemědělské a
realizující ve svém vnitřním životě některé komunistické principy života /ekonomické rovnostářství, společná výchova
dětířmimo rodinu, přímá demokracie, veřejné mínění jako jediný prostředek nátlaku, společné vlastnictví a rozdělování životních potřeb, vyloučení peněžního styku uvnitř kibucu atd./
První kibuc vznikl roku 1904, ne jvětší
počet jich byl založen v rocích 1937-39'
a 1945-48. Původní kibucy se objevily
vlastně jako projev potretý dát základnu pro vznik státu. Jak známo židé byli
vždy přdevším obchodníky. Pro funkci stá
tu je třeba pokrýt všechny typy prací.
Zakladatelé prvních kibuců začali odtota
ho nejtěžšího- učili se zemědělské práci
zúrodňováním pouště. Podíváme-li se na
území rozložení kibuců vidíme, že tvoří
řetěz podél hranic. Plní tak funkci před
sunuté a normálním životem žijící obranné linie. Významná je i idea společenská
nebot kibuc vytváří vnitřně harmonickou
jednotku s vysokou vnitřní stabilitou.
Snad nejpoBOBuhodnejší je skutečnost
vztahující se nejen na kibuc, ale na cel
lý stát. Jde o to, že společnost existující jistým způsobem života toleruje enklávy žijící na zcela jiných principech.
To je ojedinělý příklad

O

2/ pravděpodobně jste se setkali s i zra.
elskými studenty a jistě se zajímali o
studen3ké hnutí. Je možné, aby v Izrael:
vznikly podobné bouře jako v jiných zemích?
Těžko. Izraelský student a vůbec
mládež má ideově prakticky jediný velký problém-bezpečnost státu a armáda.
V situaci, která tam je se dá pochopit.
Pochopitelně je to velice výhodné pro
státní mechanismus.
3/ Co soudí obyvatelé o Československu?"
Přes sionistické procesy v padesátých
letech,»hanebnou politikou Novotného
v době loňské války a trvající přerušení diplomatických styků za Dubčekova
předsrpnového režimu má Československo
velmi dobré jméno. Žádný starousedlík
nezapoměl, že v roce 19^8, v bojích o
vznik státu to byly československé zbra.
ně, které první přišly ze zahraničí.
Silné jsou vzpomínky na Masaryka, značné sympatie byly i pro pražské jaro.
V době invaze do Československa se mahl
člověk cítit v Izraeli zvlášt dobře.Tato země má totiž obdobné po stavení-je
jen zrnkem v mlýně velmocí. Rozumí velmi dooře španšláckému heslu "U Madridu
se bojuje o Prahu". Na rozdíl od Československa Izrael už dávno vyvodil z tohoto poznání svůj závěr-spoléhat na své
vlastní síly. Proto také častá otázka
určená nám Čechům- "Proč jste nebojovali? "

PA
Dne 6.10.1968

se
d o š i l
70 let vedoucí katedry fyziky F
prof. HNDr Z d e n ě k
H o r á k
DrSc

Vážený pane profesore,
dovolte nám,abychom Vám přáli lc Vašim sedmdesátým narozeninám hodně zdraví/
dalších věáeckých úspěchů a osobni spokojenosti.
Bývá zvykem při takovéto příležitosti vypočítávat řadu děl, jimiž se oslavenec
zapsal do historie vědy. Víme však, že něco takového učiní lidé povolanější. My,
Vaši studenti, můžeme o Vás svědčit především jako o učiteli. A tedy prohlašujeme, že jste učitel, který dokáže sloučit jasnost výkladu a vysokou úroveň přednášky s něčím, co mnohde postrádáme, totiž s humorem. Pane profesore, hovoří-li o
Vásstudenti mezi sebou, pak se často ozve věta: "Horák,to je děsná kapacita, o tem
ani .nemá cenu diskutovat." A věřte nám, že takové ocenění se mezi studenty nezíská jen za odborné znalosti. Je k nim ještě nutná řada vlastností, které mají jen
skutečné osobnosti.
Přejeme Vám, pane profesore, do dalších let posluchače, kteří Vás budou hodni
a protože víme, že to naše přání nebude asi nikdy splněno do puntíku, tedy také
stejné množství humoru a silné nervy. Tak,jako tomu.bylo dosud.
Za studenty FS1 redakce.
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Co považujete v této době za důležité ?
Opírat se o hodnoty, které po tisíciletí jsou skoro pro všechny rozeznatelné,které jsou nefaläovatelné a prověřitelné. Je jich rada. Čestnost, pravdomluvnost,
statečnost, rozvážnost, věrnost, - ta řada je dlouhá, a tak bych rád zdůraznil
především to, že tyto vlastnosti vytvářejí svým komplexem jakési gravitační pole
lidskosti, jehož mechanika působí ve společnosti, v jejích jednotlivých Článcích,
jako odstředivka vyhazující na periferii společnosti spodinu, a zároveň jako soustředěná síla pro všechno zdravé.. V nastalé etapě vývoje mnoho uslyšíme o pojmech
a kategoriích týkajících se celé společnosti, státu, jednotlivých organizací, o
principech, o nichž se dá hovořit obecně a- zakrývat tak - aí už úmyslně či-z krátí—
"ikozrakosti, či pod různými deformujícími tlaky .- pojmyfs nimiž jsem začal« Budu
nyní mnohem hlouběji, než jsem byl schopen dosud,' studovat Marxe a Lenina. Stéle
se mi v posledních dnech vrací na mysl Leninův výrok, jehož smyslem je, že všechny
obecné principy ši můžeme dát za klobouk, jestliže neslouží konkrétnímu lidskému
zájmu.
Býval jsem zpravodajem v Indii. Už je to sedm let. Ale to údobí jsem pro sebe narval" 303 dní, které otřásly mnou ". Uvědomil jsem si tam relativitu společenských
hodnot a zároveň jejich vnitrní spojitost. Velký Thákur v románě GÓra v bouřlivém
dialogu uvádí slova: " Vy také byste měli uvažovat, zda jednáte pouze v zájmu své
vlastní sekty nebo celého lidstva. Uvědomujete si, co znamená celé lidstvo ? Jaké
má různé potřeby, jaké rozličné druhy povah, jaké nevypočitatelně snahy ? Všichni
lidé nejsou v téže rovině na cestě - někteří jsou před horami, někteří na březích
moře a někteří na kraji rovinj ale žádný z nich nemá moc zůstat v klidu, všichni
se musí pohybovat. Chcete vnucovat nadvládu své vlastní sekty všem ostatním lidem?
Chcete zavírat oči a domýšlet si, že všichni lidé jsou stejní a že se narodili na
svět za tím účelem, aby se stali členy sekty zvané bráhmosamádž ? Je-li váš názor
takový, jak se potom lišíte od oněch lupičských národů, které odmítají připustit
z hrdosti na svou fyzickou sílu, že rozdíly mezi národy mají neocenitelnou moc pro
celé lidstvo a kteří se domnívají, že největším požehnáním pro lidstvo je, kdyby
oni podrobili všechny ostatní národy na světě a převedli je pod svou nadvládu,uved
še takto celou zemi do otroctví ? "
Thákur byl skvělý bojovník proti britskému imperialismu - a sila jeho myšlenek byla mocnější, než síla britských oddílů, které nemohly do nekonečna udržovat Indii
v područí.
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Čemu se chcete avnl věnovat ?
Chci se nyní dále věnovat studiu pohybu společnosti v Asii, neboí tempo dějin se
velmi zrychluje. Každých pět - seám let se .radikálně mění důležité faktory světových sil a cho-i být duševně vyzbrojen pro pochopení tohoto společenského pohybu .
Mrzím se trochu sám na sebe, že je pro mne tak těžké vidět dopředu. Ale zřejmě na
tom tak nejsem sám. Vezměte jen poslední dobu: kdo před rokem, na podzim předvídal
že přijde leden 1968 ? Kdo ve Francii, dejme tomu v březnu,předvídal, co se stane
v květnu 1968 ? Příkladů by bylo možno snést bezpočet, že s přírodním i společenským zemětřesením jsme na tom stejně. Víme, v jakých oblastech může k takovým zemětřesením docházet, jaké síly až mohou dosáhnout, jen nevíme maličkost - kdy k
nim dojde. Proto přikládám studiu jak se zrychluje tempo dějin mimořádný význam a významným zdrojem optimismu je pro mne jeden ze závěrů týmu Radovana Richty z
práce "Povaha a souvislosti vědeckotechnické revoluce", který zní: "... jestliže
dosud každá generace přejímala od svých předchůdců podmínky své činnosti a svého
života jako hotovou veličinu, která předznamenává v podstatě celou její budoucnost,"
napříště bude zřejmě třeba počítat s tím, že každá generace bude během svého života několikrát procházet přestavbou civilizačních podmínek a struktury lidského života. "
Je to vědecké slovo, představující drtivý rozsudek smrti nad dogmatismem a konzervatismem jakéhokoliv druhu, kdekoliv na planetě. Karel Čapek měl pravdu, když krátce před svou smrtí, ve výsměchu německému fašismu vmetl do tváře poznání, že "doby temna budou mít jepičí život, že-ano, Habsburkové ?"
Bminuji se o tom proto, že se obávám, že poslední události v srdci Evropy roztáčejí znovu Sábelskou odstředivku extremistických sil a nedivil bych se prudkému vzrů
stu neofašisrau. Nesmírně si vážím Bertolta Brechta, velkého bojovníka proti nelidskosti. A tak bych rád ještě čtenářům těchto řádek doporučil jeho "Myšlenky", ktep
rér.l958vyšly v Československém spisovateli.

František

Pospíšil
d o v o l e n á
Když vlny rozplývavých dní
v trávníku spaseném sluncem
obzorem nastavily mi
zrcadlo věčnosti ještě pln stesku
po osudu lvů spatřil jsem zděšený
že dávno už dostal jsem podobu
maličkých skutků svých ač myješ si ruce
pach chrobáků z příhod tvých nezmizí
k rodinám brouků tak přilnutý
z osidel zvyků už nemohu vyjít
Trýzeň jen občas vybílí tváře
Sůl hoře ztajemní gesta a slova
dost leda na to být v nevzpomínku rozvát
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O Izraeli:
Kolega J.Müller strávil během prázdnin
několik týdnů v Izraeli. Odpovědi na několik otázek, které jsme mu položili,
snad budou zajímat i vás.
1/ Za svého pobytu v Izraeli jste, pokud vím, pracovali v kibucu. Na základě
'jakých ideí kibucy vznikly a co tě na
nich zaujalo?

2/ pravděpodobně jste se setkali s izra.
elskými studenty a jistě se zajímali o
studen3ké hnutí. Je možné, aby v Izrael:
vznikly podobné bouře jako v jiných zeni ích?

Snad úvodem. Kibuc ae uzavřená společenská jednotka založena na preferování
manuální práce, převážně zemědělské a
realizující ve svém vnitřním životě některé komunistické principy života /ekonomické rovnostářs*"ví, společná výchova
detífmimo rodinu, přímá demokracie, veřejné mínění jako jediný prostředek nátlaku, společné vlastnictví a rozdělování životních potřeb, vyloučení peněžního styku uvnitř kibucu atd./
První kibuc vznikl roku 1904, největší
počet jich byl založen v rocích 1937-39
a 1945-48. Původní kibucy se objevily
vlastně jako projev potřely dát základnu pro vznik státu. Jak známo 2idé byli
vždy přdevším obchodníky. Pro funkci stá
tu je třeba pokrýt všechny typy prací.
Zakladatelé prvních kibucu začali od toto
ho ne jtěěšího- učili se zemědělské práci
zúrodňováníra pouště. Pod íváme-li se na
území rozložení kibucu vidíme, že tvoří
řetěz podél hranic. Plní tak funkci před
sunuto a normálním životem žijící obranné linie. Významná je i idea společenská
ne bot kibuc vytváří vnitřně harmonickou
jednotku s vysokou vnitřní stabilitou.
Snad nejpoaosuhodnější je skutečnost
vztahující se nejen na kibuc, ale na cej
lý stát. Jde o to, že společnost existující jistým způsobem života toleru-je enklávy žijící na zcela jiných principech.
To je ojedinělý příkl"'

Těžko. Izraelský student a vůbec
mládež má ideově prakticky jediný velký problém-bezpečnost státu a armáda.
V situaci, která tam je se dá pochopit.
Pochopitelně je to velice výhodné pro
státní mechanismus.
3/ Co soudí obyvatelé o Československu?'
Přes sionistické procesy v padesátých
letech, hanebnou politikou Novotného
v době loňské války a trvající přerušení diplomatických styků za Dubčekova
předsrpnového režimu má Československo
velmi dobré jméno. Sádný starousedlík
nezapoměl, že v roce 194-8, v bojích o
vznik státu to byly československé zbra.
ně, které první přišly ze zahraničí.
Silné jsou vzpomínky na Masaryka, značné sympatie byly i pro pražské jaro.
V době invaze do Československa se mohl
člověk cítit v Izraeli zvlášť dobře.Tato země má totiž obdobné postavení-je
jen zrnkem v mlýně velmocí. Rozumí velmi dooře španěláckému heslu "U Madridu
se bojuje o Prahu". Na rozdíl od Českoslovehska Izrael už dávno vyvodil z tohoto poznání svůj závěr-spoléhat na své
vlastní síly. Proto také častá otázka
určená nám Čechům- 'íroč jste nebojovali? "
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HEIMUT HEISSBNBÍJTTEL
katalog hepoučiteIných
jsou nepoučitelní kteří věří že se všechno vrátí
jsou nepoučitelní kteří vědí že se nic nevrátí ale dělají
jako by
jsou nepoučitelní kteří vědí že se nic nevrátí dělají
jako by a pokoušejí se to šířit dál
jsou nepoučitelní kteří vědí že se nic nevrátí a ani nedělají jako by ale nepochopili co se děje
jsou nepoučitelní kteří pochopili co se děje ale věří že
se všecko vrátí a že to ještě jednou strhnou
jsou nepoučitelní kteří pochopili co se děje a věří že.
pochopili že se to vrátí i když to nebude jako tenkrát
jsou nepoučitelní kteří pochopili co se děje ale nevěří
tomu co pochopili a že věří že se všecko změní
jsou nepoučitelní kteří vědí že se nic nevrátí a pochopili co se děje a přece toho nemohou nechat a zkoušejí to
znova
jsou nepoučitelní kteří vědí že se nic nevrátí a pochopili
co se děje a přece toho nemohou nechat a hůdrují
jsou nepoučitelní kteří dělají jako by se nic nestalo
a žijí si znamenitě v radovánkách
jsou nepoučitelní kteří dělají jako by se nic nestalo
a pochopili co se děje a dělají te znova co chtějí
jsou nepoučitelní kteří dělají jako by se nic nestalo
;a pochopili co se děje a vědí že se nic nevrátí a dělají si
znova co chtějí
přeživší nepoučitelní

#
Někteří lidé postrádají dar vidět p r a v d u
jakou upřímností oplývá zato j e j i c h
lež
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BUDe
Několik goznámek k_teorii_stezkaře
jako 3amo3batného_typu^anbhrogoidaA '

Steakař je přírodní substance-shluk
organických látek, jenž vykrystalizoval do podoby márně limitní k homo
sapiens, což je třeba chápat pouze
jako hypotézu. Chtěl bych stručně vystihnout zásadní srovnávací hlediska,
která mně dovedla k této odvážné hypotéze.
Je již delší dobu prokázáno, žé živočišný druh "stezka?" je možno právs m
zařadit do základná vývojové větve
opic úzkonosých /viz skvělou habilitační práci dr. Járy da Cimermanna,
obhájená v c.k. Wcademii věd 18.5.
1903 za oponentury RNDr Břichoslava
Vdolka/. Od tohoto faktu bychom měli
•vycházet jako od nesporného axiomu.
Nyní ovšem nastává zásadní problém
vyhodnocování určujících znaků této
skupiny anthropoida, k přímému přiřazení k nětterému typu.

z

ST E K A
v rámci státní decentralizace nutné
stanovit samosctnou vývojovou tendenci
STEZKAR, která by tvořila důstojné sousedství ostatním druhům opic úzkonosých
/makak, pavián, kočkodán, gibbonffšimpaz, gorila obecná.../
Odůvodněnost inklinace k druhu homo sapiens spočívá v nezvratném faktu, že
se stezkaři umí smát, což je možné srovnat pouze se zmíněným typem vývojové
řady.
Závěrem nutno dodat, že stezkaři žijí
výhradně grupovitě a používají dorozumívací řěži 3igy Sága /analogie s Delfinkvikem/ a vyskytují se pouze v době hájení, t. j. 4 dny v měsíci dubnu a 4 dny
v měsíci říjnu. Po zabitých vášních dochází k deshlukatei, která vede až k atomizaci grup,čímž stezkaři ztrácí svou
definitorickou specifikaci a jejich flui
dum se přelévá do nových modifikací,
jejichž varianty nemohou být zahrnuty
do koncepce tohoto nástinu.

Uznávám sice, asstezkař má hlasový
fond plně odpovídající vyspělému samci paviána vřeštivého, ale držení těla a zakrnělá ploutev ocasní, ipi nedovolují 3 ňistým svědomím angažovaného vě<JFce zařadit stezkaře k paviánům. Dnes musíme pátrat v hlubších
souvislostech. Proč tedy není možné
zařadit stezkaře ani do početné rodiny šimpanzů? Soustřeďme se laskavě
na okončetiny obou srovnávaných druhů
Šimpanz má všechny končetiny chápavé,
což u stezkaře není dosti splněno,
spíše se dá usuzovat na chápavost jako celku.

V

í

T

E ,

2

E

...

Každé tři vteřiny se narodí jeden
Číňan.
Každých 9 vteřin si jeden malý Ind
přivře prst mezi. dveře a dá se do
pláče.
Každých 10 minut se vrátí jeden manžel z práce dřív než obyčejně a najde
svou ženu jak přebírá čočku.
Každých sto let se zmenší vzdálenost
mezi Evropou a Amerikou o jeden cm
a přitom zůstává cestovné pořád stejná
Jestliže nemáte u sebe revolver,
můžete podobného efektu docílit; tím,
že kulku zatlučete na patřičné místo
kladivem.

Postupným opakováním vylučovací metody
na jednotlivé odnože anthropoida docházíme k závěru, že je nezbytné a

10

COPAK 0 TO !
V3 LVÍ KLECI SE DÁ KÝCHNOUT
UMÍŠNÍ JE SÍCI SI : NA ZDRAVÍ 1

Co jim zdeformovalo obličej ?
Příliš velká slova

Někdy pouhá hloupá bota
zanechá po sobě nesmazatelnou stopu
Rány se zajizví, ale

a

námi

rostou dál ...

VŽDYCKY SE NAJDOU ESKYMÁCI,
KTERI VYPRACUJI PRO O B M M ® KONGA PCKTHY,
CO DELAT V D0BT5 TROPICKÝCH VEDER.
i
*

1

•

1

.

——»
Nezapomínejte, že trosky našich snů mohou být
i i . • i i, i.
stavebním materiálem pro jiné

Z "NeuSesanýoh myšlenek" s t a n i s l a w a j .
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L E CE

Iíení možné nevzpomenout lidovou moudrost shrnutou v poznatku- "politika je
svinstvo a kdo se v ní hrabe, ;ie prase." Tento procítěný soud "bývá všeobecně
pří jímán jako vyjádření též vlastních pocítil a úvah. nevím, kdo je autorem tohoto výroku, ale člověk úplně podvědomě cítí autorství pana Josefa Švejka, pam
Švejk má ,jako obvykle, tedy pravdu, ale jako obyčejně prý jde o pálku pravdy,
je samozřejmé., že politikau se stává jakékoliv naše. jednání uprostřed lidské
společnosti, a tudíž je právem i švejkovina politikou a údajně jaksi i svinsť vem, jak dodáva.jí jistí renomovaní politikové. Tento "háček" spoluvytváření politiky se už snažilo mnoho politiků využít k zamaskování vlastní činnosti vskutkuhluboce "zemědělské". Tato demagogie rovnosti účasti byla však dávno společensky zhodnocena objektivním poznatkem, že míra zodpovědnosti je přímo úměrná rozsahu moci.
'.

.'

V.' "

-

.

.

Budeme-li tedy poněkud zjednodušovat, můžeme zhruba rozlišit jednotlivce podle rozsahu moci na politiky a politické prolétáře a dodejme, že lidové rčení se
týká práve je n politiků.
Možnost volby každého občana-politika mezi rozhodnutím společenského dosahua
politickým proletářstvím ho činí jednou provždy kdykoli odpovědným před vrstvami proletářů, politika se stává svinstvem právě od toho okamžiku, kdy přestává
reagovat ma zájmy a potřeby najširší veřejnosti, kdy se stáváspolečensky významnou "na vlastní účet", státníci mají možnost mnoha způsoby zjistit mínění obč«
nů v nejdůležitějších otázkách a tedy i přeáně mohou vědět od kdy je jejich činnost v rozporu s názory většiny občanů, ve stádiu rozhodování jsou jen čtyři mož
nosti řešení nejdůležitějších problémů- 1) rozhodnout v souladu s míněním většiny,- 2)vyhnoit se rozhodnutí odstoupením, 5 ) rozhodnout na základě přesnějších
a dokonalejších informací v zájmu celku, proti mínění většiny, 4) rozhodnout pôd
le osobní propěšnosti.
první dvě možnosti jsou v každém případě bez rizika, že kdokoli z objektivních
lidí bude posuzovat politické činy jako zvůli. Třetí možnost je zřídkakdy používána, ale notoricky pravidelně se tak omlouvá jednání z hlefliska vlastního pro
spěchu. Druhé dvě možnosti od sebe spolehlivě rozliší pouze čas, nicméně ne příliš dlouhý. bu3 jde jen o zveřejnění objektivních okolností, které vynutily dané řešení (dostatečnost těchto okolností může ovšem objektivně:

posoudit pou-

ze široká veřejnoot) ©nebo s<? dostaví ještě rychleji tak blahodárný výsledek, že
diskuse je zcela zbytečná*
pokud vylučovací metodou přijde

veřejnost k sávěru, že politik ae dopustil

42

zneužití mcci, nese do všech důsledků před -veřejností zodpovědnost a kdykoli zavládne skutečně lidová moc, dochází k zúčtování, zneužití moci se děje vždy s cynismem a tedy je i pochopitelné, že trest je jako akt spravedlnosti bez citlivosti. věřím, že lidově demokratický stát, který je jím nejen podle názvu, provede
akt spravedlnosti bez vášni a se smyslem pro objektivitu, nicméně naprosto důsledně nad všemi minulými i současnými politiky, kteří zneužili a zneužívají svou
moc proti zájmům a vůli lidu.

Ch^ba v myslemi
s Ty tedy soudíš, že na západě jsou logika a pravda podezřívány z komunismu,
o Mnohem hůř; na západě logika a pravda často vypadají jako komunismus,
s A jak si to vysvětluješ?
o- Sám nad tím žasnu,
s Není to spíš úděsné?
o Né, to ne.
s Bylo by dobře, abys jednou musel žít pod komunistickou vládouj To bys takhle
přestal mluvit!
o Ty pořád děláš tutéž chybu v myšlení,
s jakou chybu v myšlení?
o^fšak ty na to přijdeš sám.
U nás;
s Tak mi konečně řekni- proč si nejdeš do nějaké komunistické strany nebo země,
když podle tebe logika a pravda vypadají komunisticky?
o U nást
s u nás?
o povídámj že u nás vypadají logika a pravda komunisticky,
s A tam u nich?
o Rekl bych, že tam logika a pravda vypadají kapitalisticky, zápaflácky, revizíonisticky, fašisticky, feudálně a mžšíáoky. .
s TO bys tam ale nesměl říctj
o "Doufejme, že tady opak říet smím.

Z knihy R.M.Miillera

»sokratovské dialogy" (Mladá fronta I968).

Dialogy R.M.Můllera berou za slovo řeč dnešních politických úvah a úvodníků, zejména v její pokleslé podobě« jejich tématem. je německo, ale ve skutečnosti jde o problematiku širší, která 3e přímo dotýká i nás.
Otec, starší partner dialogů, přimlouvá se proti názorům syna, který spíše reprezentuje ducha restaurace, za rozum proti .slepé důvěře a víře, za střízlivost proti fanatizmu. Jeho zbraněmi j30u skepse a kritičnost.

14

Československo je křižovatka, bohužel neřízená,
jak ukazuji dějiny.
Navštívili jsme pana profesora H o r á k a
a položili jsme mu několik otázek,
b kterých jsme předpokládali, že budou zajímavé i pro vás. Z rozhovoru jsme vybrali některé myšlenky ke dvěma tématům.
Demokracie a svoboda_vědeckého_bádání.
• ' • * - .

.

-

•

.

Demokracii vidím v. tom, že se mohou vyskytnout mnohé názory, ale rozhodují názory většiny. Menšinové názory však nesmíme umlčovat, můžeme je vyvracet jen na
základě jejich nesprávnosti. To odpovídá vědecké metodě. Dělám-li fyziku,mohu si
vymyslet různé teorie a nemohu odmítnout žádnou z niqh, pokud nedokážu, že má vnitřní rozpory j.nebo, že není v souladu s experimentem. Nesprávnost názoru je možno
dokázat jen ve svobodné diskuzi.
Omezování svobody projevu znamená omezování svobody myšlení. Svoboda projevu
a svobóda vědeckého bádání proto spolu.úzce souvisí.
Studenti_a_grofesoři_v_té to_dob|Jj
Jsme malý národ, a proto ghcerae-li se prosadit, musíme něco umět. Z toho plyne pro vás, ač je to nepopulární, právě dnes co nejvíce a co nejlépe studovat.Vysokoškoláky musíme mít kvalitní. Budeme vás potřebovat za všech okolností. Dnes je
vhodná doba k lepšímu vztahu mezi profesory a studenty, protože všichni máme stejný cíl a jsme si toho vědomi. Stojíme-li na principu demokracie, nikdo nám nemůže
nařídit, jak méme myslet a jak se chovat jeden k druhému.
Jestliže my učitelé neděláme něco dobře, je to z neinformovanosti o skutečném
stavu věcí. Proto je třeba, abyste nás čo nejdříve a nejúpřimněji a co nejpravdivěji informovali.,o svých starostech a problémech. My máme odpovědnost a ta není
myslitelná bez pravomoci, musíme ale připustit demokratickou diskusi a nebát se
uvážených experimentů,které by mohli ukázat správnější cestu. Život člověka zkazí.
Nezkažení mladí lidé jsou zásadoví a řídí se ideály pravdy, správnosti a spravedlnosti, ve které ještě věří a za které jsou ochotni bojovat. Jestliže za něco bojujete, musíte riskovat, ale zápasy a boje jsou nutné, bez nich by byl jakýkoliv
vývoj nemyslitelný.

KAXDA

SALVA NEOHLASUJE

RSVOLUOI R

f

• Od čeho osvobozen a k čemu -Nikdy nebyl
" prostor tak širý jak toho jara nikdy už
" takový nebude Kdesi za ohradou dosud d
oznívaly výstřely
Opuštěné pancíře ve
zrajícím obilí Nadmuté zcepenělé klisn
" .y Tisíce roztříštěných skel na večerní
ch chodnících Hovor až dlouho- do noci
Ohřívané párky A námel zrníčka námelu
v očích Několik desítek planoucích očí
pod plynovými lampami a U pavouka Od
čeho a k čemu Ne od sebe ne od stáří a
ni ne od smrti Odklad Ani tolik neček
al Velmi provizorní odklad Jakoby měl
v hlavě pružné prkno plaveckého můstku
Stále se rozvírající kruhy na vodě
Sv
ět roztříštěný neurčitě rozhozenými vln
ami Neosvobozen od svého stínu A práv
0 toho léta o málo později strašlivě za
jat Vložíte-li ruku- do liščí pasti Li
ška ji přehryže Přehryzat si své srdce
Levou polovinu svého těla
Nakonec to
musel učinit Ani jeden.z těchto parale
lních a nakonec gordicky spletených pří
běhů není vymyšlen Všechny
příběhy
jsou nepatentovánými příběhy /potomkyí/
mé patentní tužky
Jejími nitkovitými
dětmi Zatím co se otřásám ho; ;érským sm
íchemv oblacích Zatím co pozoruju jak
stéká vdoví voda po mramorových náhrob
cích Viděl jsem ji jak přičapala u jed
noho z těch pomníčků v té chvíli se m i
podívala do očí Úž nikdy se neměli jsm
e. uvidět V jisté smyslu jsem byl někol
ikanásobným nebožtíkem Někdy žasnu kol
ik marinovaných mrtvolek odnáším v sobě
1 tu jednu mumifikovanou mrtvolu která
na mě ukázala prstem když jsme seděl na
sedadle biografu Ten prst uvízl v mý
qh rukou Dosud neuhnil AÍ si hvízdají
své písničky Přicházím vždycky s kříž
kem po funusu
Směšný ministrant

Mnoho mých přátel se stalo mými nepřáteli,
mnoho nepřátel se se mnou spřátelilo,
ale

l h o s t e j n i

mi zůstali věrni.

p a ul

y a 1 é r y

Je velká žalost vidět
jak na znamení,
nikoliv pod úderem blesku,
svoboda hyne, síla umdlévá,
hlas odmlčí se
a celý národ ztratí důstojnost,
jak zmizí stát
na pouhé znamení,
nikoli pod úderem blesku»

Kde jsou ty tváře živoucí,
ty paže, zpěvy, moci jednota,
jež byly země bytostí ?
Zavři jen oči. Znovu spatříš je ...
Hluboko v srdcích^všechno spravedlivé
kvasí a silou stává se ...
Uvidíš l

ž a l m

zneužití mcci, nese do všech důsledků před -veřejností zodpovědnost a kdykoli zavládne skutečně lidová moo, dochází k zúčtování. Zneužití moci se déje vždy s cynismem a tedy je i pochopitelné, že trest je jako akt spravedlnosti bez citlivosti, Věřím, že lidově demokratický 3tát, který je jím nejen podle názvu, provede
akt spravedlnosti bez vášní a se smyslem pro objektivitu, nicáénS naprosto důsledně nad všemi minulými i současnými politiky, kteří zneužili a zneužívají svou
moc proti zájmům a vůli lidu
—

/

Ch^ba v myšlení
s Ty tedy soudíš, že na západě jsou logika a pravda podezřívány z komunismu,
o Mnohem hůřj na západě logika a pravda často vypadají jako komunismus,
s A jak si to vysvětluješ?
o- Sám nad tím žasnu,
a Není to spíš úděsné?
o Né, to ne.
s Bylo by dobře, abys jednou musel žít pod komunistickou vládou; TO bys takhle
přestal mluvit;
o Ty pořád děláš tutéž chybu v myšlení,
s jakou chybu v myšlení?
o však ty na to přijdeš sám.
U nás;
s Tak mi konečně řekni- proč si nejdeš do nějaké komunistické strany nebo země,
když podle tebe logika a pravda vypadají komunisticky?
o H násj
s u nás?
o povídámj že u nás vypadají logika a pravda komunisticky,
s A tam u nich?
o Rekl bych, že tam logika a pravda vypadají kapitalisticky, zápaftácky, revizionisticky, fašisticky, feudálně n měštáaky. .
3 To bys tam ale nesměl říct»
o Doufejme, že tady opak říet smí».

Z knihy R.M.Můllera

»sokratovské dialogy" (Mladá fronta ly68).

Dialogy R.M.Mullera berou za 3lovo řeč dnešních politických úvah a úvodníku, zejména v její pokleslé podobě, jejich tématem je jršme»ko, ale ve skutečnosti jde o problematiku širší, která se přímo dotýká i nás.
Otec, starší partner dialogů, přimlouvá se proti názorům syna, který spíše reprezentuje ducha restaurace, za rozum proti .slepé důvěře a víře, za střízlivost proti fanatizmu. Jeho zbraněmi jsou akep3e a kritičnost.

Z Á V E R E

h

Mnohým z vás se dostává tento náš fakultničasopis poprvé do rukou. Vy, kteří jste
pamětníky toho, jak prestal před dvěma roky vycházet a kteří.jste si uchovali v
paměti všechny jeho přednosti a kvality, budete možná obsahem tohoto prvního čísla, zklamáni a rozčarováni. Ale věřte, že pozice těch několika málo iidí, kteří
v sobě našli tolik odhodlání a drzosti k znovuobnovení jeho existence, není právě
nejlehčí. Ti, kteří měli zkušenosti, již většinou ukončili studium, nebo právě
pracují a my musíme vlastně začínat téměř od začátku. Schází zkušenosti organizační i materiály, které by mohly vytvořit alespoň obsahovou kvalitu.
Koncepce 1 obsah- tohoto prvního čísla, jehož jediným, kladem snad může být to, že
vůbec vyšlo, je poněkud zmatená a nesourodá. Jak si ale v redakci představujeme
koncepci a obsahovou stránku Bucharu ? Chtěli bychom, aby se stal integrujícím či»
nitelem všech studentů naší fakulty. Proto vás budeme informovat o práci STARu,
který má hájit vaše zájmy vůči vedení fakulty i navenek. Chtěli bychom otevřít
diskusi o koncepci studia na naší fakultě a o osudu jeho posledních reforem. Samozřejmě, že bychom se neradi omezili rámcem fakulty. Budeme vás informovat o
studentském životě a pohybu na jiných fakultách, mimo Prahu i v zahraničí*. Chceme
zavěs t rubriku "Hovory", ve které by se uveřejňoval seriál hovorů a ŕ'ozhovorú se
známými osobnostmi a veřejnými činiteli o aktuálních i věčných problémech.
^ p M š t í o h číslech chceme otisknout výňatky něbo stručné obsahy z některých knih,
která u nás zatím nebyly přeloženy nebo nebyly publikovány nebo jsou Jinak nedostupně a které byste mohli i vy považovat za.zajímavé. Dále upozorňujeme všechny,
kteří jsou jakýmkoliv způsobem literárně činní a chtějí si ověřit ohlas nebo sílu
svých prací, aby se nebáli, poskytli nám je a případně je dovolili uveřejnit.
Kolegové! Měli bychom být rádi, že se nám podařilo znovuobnovit vydávání tohoto
brgánu studentů FSI, ale nechceme, aby vydávání Bucharu skončilo u prvních dvou
či tří ěíeel.
Proto vy, kteří máte v sobě dost energie na to, abyste se ještě mimo studium mohli věnovat těm druhým, kteří zatím jen pasivně přijímají"nebo jim schází impuls,
který by je vyprovokoval k myšlení a konání nejen egoistickému. Vy, kteří čtete
a umíte číst. Vy, kteří píšete. Vy, kteří se umíte dívat kolem sebe. Vy, kteří máte známostí a možnosti. Vy, kteří ovládáte dokonale nějaký jazyk. Vy všichni.Ctěte a pište l Předkládejte a pištěl Dívejte se kolem sebe a pište o tom ! Dělejte
rozhovory a pište ! Pište a posílejte do svého časopisu. Nebuäte líní l
NebuSte lhostejní 1 Nebojte se lil
Redakční rada

K l i d - abych p ř i j í m a l v ě c i ,
k t e r é nemohu z m ě n i t .
Odvahu - abych z m ě n i l v ě o l ,
která m ě n i t mohu.
Moudrost - a b y c h je uměl od s e b e
odlišit.
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S T A R

INPCÍMUJE

Zasedání rozšířeného parlamentu, který
se skládá ze zvolených zástupců jednor

tlivých kroužků, se konalo v posluchárně v Dejvicích. Chtěl bych také
podotknout, žes© dosáhlo_na den tohoto
zasedání t.j. ll.X.1968 děkanského
dna, což bylo přijato studenty se samozřejmým uspokojením. Bohužel někteř í delegáti jednotlivých kroužků se
této schůze nezúčastnili. Z teoretického počtu 106 delegátů bylo přítomno 67 delgátů. Je to sice nadpoloviční většina, ale pro důležitost této
schůz© to bylo málo. Znamená to ,že
parlament byl schopen, se usnášet.
Myslím si, že by si jednotliví zástupci kroužků měli uvědomit svůj úkol.
STAR již dlouho usiluje o fcrftltou
integraci své práce, která je však
určena a možná jen za spolupráce co
největšíbo počtu lidí. Stává se totiž,
že PSTAR prosazuje u děkanátu určité
návrhy, které se potom nesetkávají u
některých studentů s pochopením. Je
to,myslím důsledek špatné spolupráce
delegátů s předsednictvem.
K jednání parlamentu: Jak jsem již
podotkl, účast delegátů nebyla velká.
Přítomni byli všichni kompetentní činitelé škely - děkan prof.A. Bolek,
proděkan prof.Chlumský a prof.Chvála.
Dále doc. Valenta, zástupce ministerstva školství dr.Hájek, zástupce rozhlasu, jmenovitě paní Kopecká z redakce
Mikrofora, předseda SVS Rybára další.

Nejdůležitějšími body programu byly
volhy předsedy a kontrolní komise a
ujasnění otázky vstupu do SVS, V járnci
SVS pak případný vstup do UF. Vstup
do SVS byl schválen zhruba 90% delegátů.Rozhodovalo, se zda je reálné
podporovat na půdě SVS vstup do NF.
Pro hlasovalo 17 delegátů, proti 30
a 12 delegátů se zdrželo hlasování.
Po tajných volbách byl zvolen předsedou STARu Davídovič a dérěir č2&bů
předsednictva. Do kontrolní komise
5 členů, přičemž předseda této komise se automaticky stal členem
PSTARu. Jmenovité seznamy budou vyvěšeny ve skříňkách STARu spolu s
rozdělením funkcí, po zasedání PSTAR«
v pondělí 14.X.19$8.
V diskusi, která probíhala sympaticky rušněj promluvila velká část delegátů i hostů. Děkan prof. Bolek zodpověděl mimo jiné i otázky studentská
ho zájmu. Za SVS vystoupil jeho předseda Rybář, který však nepůsobil dosti
přesvědčivým dojmem.
Zasedání organizačně připravil a řídil
kolega Povolný.

V tomto čísle byly použity a f o r i s m y
S t a n i s l a v a J. Leče.

Redakce: Herzogová,

Fřehlednější zprávu o činnosti STARu
podáme po zder ji, po zpracování materiálů ze zasedání.
Pácalt
člen PSTARu
Pozn. :P3TAR-předseďnictvo STARu

Adresa r e d a k c e : PRAHA I I
K a r l o v o nám. 1 3

Hrdlička,

Hubáček / o d p o v ě d n ý re daktorý
Lemák, L a o s k á , Papuga,
Urbánek
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Své p ř í s p ě v k y d á v e j t e do schránek
STARu, k t e r é j s o u v e v š e c h budovách
f a k u l t y nebo na v r á t n i c i Hlávkovy
koleje.

KUPUJE
tVĚVE
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