STÁVKA
Skupina revolučních studentů aktivistů vstoupila na politickou 3cénu v časných
ranních hodinách 7.listopadu,kdy částečně zastavila výuku a uspořádala .masový
meeting.V pondělí 11.listopadu,na dalším shromáždění studentů,bylo odstraněno
zásadní nedorozumnění mezi revolučními aktivisty a učiteli fakulty .V průběhu
týdne předala Studentské akademická rada FSI plné moci Akčnímu výboru F3I pro
akce 17.listopadu.17.listopadu se sešlo v 9 hodin ráno asi 1000 studentů a učitelů včetně nejvyšších stranických a akademických funkcionářů v Dejvicích.Vzpomenutím památky Jana Opletala a padlých 21.srpna bylo shromáždění zahájeno.
Kolega Holeček,v dávných dobách rovněž student strojní fakulty,pronesl úvahu na
téma 17.listopad a vztah studentů k němu.Poté podal s.Milan Hubl informaci o zasedání pléna trv KSČ,Kolegové Les a Müller informovali podrobně o situaci čs.
studentstva a seznámili přítomné s dokumenty 3VS a Akčního výboru pražských vytr,.
sokoškoláků.Kolega Müller jménem Akčního výboru FSI vyzval shromáždění studentů
k třídenní stávce od pondělí 18.11. na podporu 10 bodů SVS. Po bouřlivém souhla
ném potlesku se kolega Müller obrátil na učitele fakulty 3 výzvou o připojení se
ke stávce. Ke cti přítomných učitelů FSI je třeba říci, že neváhali. Děkan fakulty vyslovil plnou solidaritu a požádal, aby si pokud možno nebrali příklad
z pařížské Sorbonny a nerosdělávali v prostorách fakulty válečné ohně.Požadavky
byly plénem studentů uznány za rozumné. Po vysvětlení představy akčního výboru o
formě a programu stávky pokračovalo sebeuvědomování studentů a učitelů v kolektivní diskusi až do 18 hodin hodin večer. Poté se studenti rozešli s části domů
a asi 150 revolučních studentů zahájilo okupační stávku .iiž 15 hodin před vyhlášením stávky. Revoluční masastávkujících diskutovala v pozdních nočních hodinách
o Dolitické situaci, zpívaly revoluční písně, hrály karty, shlédly revoluční
grotesky a uplatňovaly lidovou tvořivost v tvorbě revolučních plakátů»

K celému pojetí akce na FSI je možno říci. Akční výbor pripravoval ke stávce
především revoluční vědomí sebe samých. Jeho heslem byle: spolehnout se na masy.ř
jejich bojovou fantasii, revoluční nadšení*. Výsledky této politiky jsou zřejmé.
Iniciativa mas se dostala tak daleko, že byla k disposici i Praga V3S. Akční
výbor dodával hnutí ideový směr a studenti jej konkretisovali. I při nédôstatku
organisačních příkazů zachovávali všichni zcela pudově zákon stávky: nezmatkovat
a být na stráži. Revoluční disciplina dovedla studentské masy do konce k iniciativnímu úklidu znečištěných poslucháren» Konstatujeme, že Mao Tse-tungovo heslo: "Mít. odvahu obrátit se k masám", bylo na naší fakultě realisováno.
V pondělí 18*lis Lopat: u byly uzavřený ostathí budovy strojní fakulty a stávkující masy studentů $ učitelů a zaměstnanců se přesunuly do prostoru dejvického
areálu,
. ^
Po deváté hodině ranní promluvil k devíti stům stávkujícím doc. Luboš Kohout
z FF-UK. Poté byl schválen jeden z nejpodstatnějších dokumentů stávky- otevřený
dopis dělníkům a rolníkům. V 15 hodin začal svoji rekordní besedu zpravodaj čs.
rozhlasu Jan Petránek. Již ve tři Čtvrtě na devět se podařilo permánéntní besedu
na neurčito přerušit. Během dne byly navázány první kontakty se Závody. Byl založen stávkový fond a prakticky vyzkoušena polní telefonní síí'dejvickýeh fakult
Revoluční atmosféra večera byla vybičována vystoupením oblíbené skupiny The Rangers a nočním promítáním filmu"V srdci Evropy"byl první den stávky ukončen.
Úterý 19.11. začalo vystoupením známého ekonoma doc.Janiše z naší fakulty.Během
diskuse k ekonomickým otázkám se dostavil Karel Kyncl.Ve 12 hodin přišel na fakultu host nečekaný, ale o to milejší, dr. Kriegel, bývalý předseda NF. Jeho krát
ký rozhovor s akčním výborem o motivech a důsledcích byl přerušen příchodem delegace z dodavatelského závodu Skoda, která přišla oznámit, že tento závod vyhlašuje patnáctiminutovou stávku na podpru studentských požadavků. /V té době
již některé další závody svoji solidaritu vyjádřily písemně/. Poté dr. Kriegel
promluvil ke shromáždění stávkujících a vyjádřil své uspokojení nad tím, 2e se
studenti rozhodli přestat být pasivní.a bojovat za správnou věc. Ani přítomní
své sympatie k dr. Krieglovi neskrývali. Odpoledne a večer na fakultě byl vyplněn kulturním programem.

Je to takhle malinký a dělá nám to velké starosti
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Ve středu se na fakultě vystřídali redaktoři bývalého časopisu Politika, redaktor Reportéra Jiří Hochman a profesor Věnek Silhan. Během celého dne byl čilý
styk mezi studenty a dělníky» Zdálo se, že není důvodu nebýt revolučními optimisty.Ukázalo se však,že ani nepřátelé jednoty dělníků a studentů nezahálí.Již
v ranních hodinách rozšířil OV KSČ Praha 9. po svém obvodu štvavý bulletin, který měl tuto jednotu rozvrátit. Tato akce vyvolala značné znepokojení mezi zaktivisovanými masami vzhledem k předcházejícímu nočnímu komuniké vlády a pozdějšímu tvrdému stanovisku MV KSČ Praha ke stávce. Akční výbor pražských studentů se
rozhodl na protest proti postupu předsednictva vlády prodloužit stávku o 16 hod.
Celou noc probíhaly vzrušené diskuse na fakultách i mezi fakultami jak úspěšně
stávku ukončit. Ráno zůstaly z většiny stávkujících spíše revoluční trosky a pří
zraky.
Ve 12 hodin 21.11. 1966 studentská stávka skončila. Zůstala jednota a společné
cíle dělníků a studentů a ty musíme realisovat. Proto, jak řekl kolega Muller:
"Teprve dnes všechno začíná!"

Z REZOLUCÍ A ?BQHL&^-.-:í
Schvalujeme Vaše počínání,jsme hrdí na Váš statečný postoj a i my chceme Vaše
ušlechtilé ¿¿hašení podporovat.
Čs.i/rvody gumárenské a plastikářské,Praha 10,DV ROH-konfekce
Dílenský» výborům ROK;
Studenti Cech a Moravy se sjednotili k akci,která citlivě reaguje na současný
stav politického dění u nás.
Z jejich jednání vzešlo provolání Akčního výboru pražských vysokoškoláků s deseti body,Jsou to tyto body:
10 bodů SVS
V těchto deseti bodech prohlášení je obsaženo všechno,co náš lid potřebuje za
současné situace k tomu,aby mu byl vrácen pocit jistoty a svobody;tyto body se
nestaly pouze cílem studentů,ale jsou také cílem drtivé většiny pracujících.
Na důkaz- podpory této akce vyhlašují pracující načeho závodu na 20.11.1S68 v 10
hod. dopoledne, desetiminutovou stávku. .
Náš závod je rovněž ochoten poskytnout studentům v jejich jednání plnou podporu,
bez ohledu na možné následky této akce.
ZV ROH ČKD,závod 61,Praha Smíchov
...Vláda ČSSR. nebude lidem této země hodnocena podle pronesených slov,ale podle
výsledků své činnosti ve prospěch zlepšení duchovního i hmotného života občanů,
podle toho,jak bude upevňovat postavení našeho státu mezinárodně při respektování Charty OSN a Deklarace lidských práv. ...
ZV ROH 3.ZDŠ,?raha 4
Severočeský hnědouhelný revír je plně a pravdivě informován o studentských akcí ch.PV KSČ vj'slovil plnou podporu stávce studentů a v případě pošlapání studentských práv konkretizují pracující podporu,tzn. vyhlašují generální stávku.
Podnikové milice celého revíru proti studentům nezakročí ani v případě rozkazu.
.. .Prohlašujeme, žefias-nikdynesmíříme s tolerováním velmocenské politiky,která
pošlapává suverenitu malých národů a myšlenky vzájemného respektování a porozumnění.Jsme přesvědčeni,že splnění uvedených požadavků( 10 bodů SVS } je v zájmu
celého našeho národa...
Studenti S W 3 pro pracující Praha 2
Pražské pekárny a mlýny Provoz 3,Praha 7-Holešovice se rozhodly dodávat chleba
studentům s 12% slevou.
...Chceme Vás ujistit,že obrana základních práv našich občanů bez ohledu ha jpjich příslušnost k různým sociálním nebo společenským skupinám je i naším rozhodnutím ...
ZV ROH ČKD - Elektrotechnika
... jsme ochotni použít i krajních prostředků na
ostatní závody k podobnému vyjádření solidarity.

pgdporu studentů, vyzýváme

Zaměstnanci Českých loděnic
...Naši pracující prostřednictvím demokraticky zvolených odborových orgánů
vyjadřují i nadále svoje pevné odhodlání neustupovat od požadavků, formulovaných v prohlášení Svazu studentstva a věříme, že nebudeme nuceni na krajní
situaci odpovídat krajními prostředky.
CZV KSČ j CV ČSM, ZV ROH ČKD Dukla, n.p.
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Dopis CZV KSČ strojní fakulty Akčnímu výboru
V š e m

s t u d e n t ů m

í

Celozávodní výbor KSČ spolu s vedením fakulty strojní Oceňuje Vaše jednotné,
ukázněné a důstojné vystoupení na podporu myšlenek demokratického a humanitního socialismu. Vaše manifestační stávka, v níž jste projevili nebývalou akti
vitu a energii, našla odezvu na závodech a vyjádřila touhu našeho lidu po.svobodě a socialismu s lidskou tváří. Stávka prokázala, že studentské hnutí, jež
se obrodilo ve znamení Ledna a jen na jeho základech se může rozvíjet, je vy*-,
znaranou součástí progresivních sil naší společnosti. S Vaším protestem proti
ustupování od zásad akčního programu strany jsme spolu se všerai učiteli a zaměstnanci fakulty vyjádřili plnou solidaritu.
Stávka byla pro Vás velkou politickou školou. Organizování tak velké akce a té
měř nepřetržitě probíhající diskuse, na. něž jste do svého středu zvali především komunisty, Vám přineslo během několika dnů zkušenosti,, na jejichž získání
byste za jiných okolností potřebovali léta. Vaše hnutí'urazilo v průběhu letoš
ního roku velkou vzdálenost. Rozvíjením vlastní alrHvity nabýváte zkušenosti
a překonáváte své slabiny» Důkaz Vaší vyspělosti spatřujeme také v tomR že . iitjste odmítli pokus o posun původních cílů stávky, který by mohl vést k isolaci
studentského hnutí, k rozbití jeho jednoty a k dalším nežádoucím důsledkům,.
Sami jste se přesvědčili, že nejlepší zárukou proti podobným tendencím je dú^
sledné uplatňování zásad demokracie v níž se nemohou prosadit žádné snahy manipulovat se studenty.
Věříme, že účinná spolupráce učitelů' a studentů a jejich solidarita bude pokračovat. i nadále a umožní realizovat naše společné cíle*
Podepsáni.:

Doc. Ing. F. Valenta,CSc, předseda CZV
Prof.Ing.Dtí.A. Bolek, děkan fakulty
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Kapka ke kapce a. mohla by se objevit kapčata

Už nás- zase někdo Bivakuje

.Uklízejte! Co když přijdou ekonomky?—

.Volové, nechovejte se jako studenti na Sorbonně!—

Ještě jedno plénum a oštrougáme mrkvičku»-.

NKVD: "Jsme s vámi, půjdete s námi!"
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í Š K O L A

N E N Í

Od konce června koluje ve městech Sovětského svazu senzační manifest:
program sovětského atomového fyzika a laureáta Stalinovy ceny 47-letého Andreje
Dimitroviče Sacharova, který se zabývá reformou sovětského státu a vytvořením
jednotné světové společnosti.
Sacharov je doktorem fyziky a matematiky. Podílel se na vývoji sovětské
vodíkové pumy a je od roku 1953 členem akademie věd. Svůj program vypracovaný
v diskusích a kolegy a přáteli, předložil asipřed několika měsíci stranickým a
vládním místům. Sovětská veřejnost zatím nebyla s dokumentem seznámena.
Tento program odhaluje postoj sovětské inteligence a zřejmě i postoj
vedoucích kruhů v Kremlu,nakloněných reformám, které v současné době vedou ostrý
mocenský boj proti konzervatiním silám.
Materiál je dosti obsáhlý, a proto jsme vybrali odstavce, které považujeme
za podstatné a charakterizující.

Úvod programu je věnován mezinárodní poMezinárodní politika obou vedoucích
litice obou světových velmocí a nebezsvětových mocností musí být založena na
pečí válečného konfliktu. Prof. Sachavšeobecném uznání jednotných a závazných
rov píše:
zásad j které bychom zatím formulovali
Ve Vietnamu používají 3Íly reakce vojen- takto:Všechny národy mají právo určovat
svůj vlastní osud svobodným projevem
ského tlaku ve svůj prospěch, bez ohledu na vůli lidu. Porušují všechny zákon- vlastní vůle. Toto právo je zaručeno
né a morální normy, dopouštějí se odpor:- mezinárodní kontrolou všech států, které podepsaly "Deklaraci lidských práv".
- ných zločinů proti lidskosti. VyhlášeMezinárodní Kontrola předpokládá použinému cíli, odporu proti "komunistické
tí hospodářských sankcí i vojenských
záplavě", obětuje se celý národ. Nic
jednotek. OSN na obranu "lidských práv".
nepodkopává možnosti mírového soužití
více než nokračování války ve Vietnamu.
- všechny vojenské a vojensko-hospodářské normy vývozu revoluce a kon.trareDále se Sacharov zabývá situací ve dvou
voluce jsou nezákonné a rovnají se
nejcitlivějších místech světa - ve
agresi.
Vietnamu a na Středním Východě, (v té
době ještě nedošlo k invazi Českosloven- - všechny státy usilují o vzájenou pomoc
v hospodářských, kulturních a sociálska. )
ně organizačních otázkách s cílem, aby
Dalším tragickým příkladem je Střední
všechna národní a mezinárodní napětí
východ. Jestliže bezprostřední odpovědbyla vyřešena bez násilí a aby bylo
nost za Vietnam nesou USA, nese tuto odzabráněno zesílení reakčních sil.
povědnost na Středním východě SSSR /stej- - cílem mezinárodní politiky nemá být
ně jako V letech 1946-1956 Velké Britávyužívání specifických místních podnie/.
mínek k rozšiřování příslušných sfér
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vlivu a vytváření obtíží pro jinou
zemi.

Je nevyhnutelné,abychom všemožně omezili
vliv neo3talinistů na náš politický život. Jedním z ne¿vlivnějších neostalinistů v současné době je vedoucí vědeckého
oddělení UV KSSS Sergej Trapeznikov.
Jeho názory se zásadně liší od snů a tužeb většiny
ne¿aktivnějších částí inteligence.
0 tom svědčí poslední volby v Akademii
věd, v nichž byl Trapeznikov odmítnut většinou hlasů. Vedení tento náznak pochopilo.
Nic neohrožuje svobodu osobnosti a smysl
života tak jako válka, bída a teror.Existují však taká nepřímá nebezpečí, která
nejsou o nic méně hrozivá.
Jedním z těchto nebezpečí je ohlupování
člověka masovou kulturou a jejím uvědomělým /či komerčně motivovaným/ snižováním
intelektuálních úrovní a intelektuálního
obsahu, s jejím zdůrazňováním zábavy čí
užitkového myšlení a její starostlivě
ochraňovánou cenzurou.

Další odstavce jsou věnovány vnitropolitické situaci v SSSR:
Fašismus se udržel v Německu 12 let.
Stalinismus, v SSSR trval dvakrát tak
dlouho. Oba dokazují mnoho společných
znaků. Stalinismus rozvinul jemnější
druh pokrytectví a demagogie. Neopíral
se o hezastřeně kanibalistický program
jako Hitler» nýbrž o pokrokovou, vědeckou a populární socialistickou ideologii.
Tato ideologie sloužila k maskování a
klamání dělnické třídy a k oslabování
bdělosti intelektuálů a dalších soupeřů
v boji o moc. Zrádným mučením,popravami1
a udavačstvím se jí podařilo zastrašit
a oklamat miliony lidí. Tento "specifický rys"stalinismu decimoval sovětský lidy
zejména jeho nejaktivnější, nejnadanější
a nejčestnější představitele.
Zahynulo nejméně 10-15 milionů lidí v
mučírnách NKVD, mučením a popravami v t
Otázka cenzury /v ne¿širším slova smyslu/
táborech pro doportované kulaky a tzv.
patřila k ústředním tématům ideologicpolokulaky a jejich rodinné příslušníky
kého bo¿e posledních let.
i v tajných táborech.
Všichni víme o vášnivé a důkladně zdůvodNaše země začala odstraňovat špínu stali- něné výzvě vynikajícího sovětského spisonismu, ale jen po kapkách ze sebe vytla- vatele S. Solženicyna ke zrušení cenzury.
čujeme otroka /výrok A. Čechova/. Učíme
Spolu s G. Vladimovem, G. Svirským a dalse vyslovovat své mínění aniž upíráme
šími spisovateli, kteří'se k tomuto tévedoucí postavení těm, kdo jsou u moci
matu veřejně vyjádřili, Solžénicyn jasně i
a aniž se bojíme o svůj život.
ukázal, jak neschopná je cenzura, ničí
živou duši sovětské literatury, jak znePočátek této namáhavé cesty a nikterak
možňuje
rozvíjet nové a hluboké myšlenky.
přímočaré cesty sahá až ke zprávě, kteTakové myšlenky se mohou rozvinout jen 1
rou předložil N. Ohruščov na 20. sjezdu
v diskusi, tváří v tvář rozporům: mohou
KSSS.
se rozvíjet jedině tehdy, když je dána
Odhalení Stalina v naší zemi není však
potenciální možnost vyjadřovat nejen
ještě zdaleka dokonč eno. Je nezbytné,
prevdivě, ale také sporné myšlenky. To
abyehom zveřejnili všechny autentické
bylo
jasné již filosofům starého Sečka.
dokumenty,včetně archivního materiálu <
Avšak po padesáti letech úplného ovládáNKVD.
ní myšlení celého národa se naši vůdcové
Mxtadn-f autoritě sovětské komunistické
strany
i ideálům socialismu by nesmír- zřejmě obávají již pouhých narážek na
takovouto diskusi.
ně prospělo, kdyby-jak bylo v r.1964
Ochromující
cenzura umělecké a politické
plánováno, avšak nebylo nikdy uskutečněno- strana vyhlásila symbolické vylouče- literatury v SSSR byla v poslední době
ní Stalina se strany, vraha milionů čle- dokonce zostřena.
nů strany,současně s politickou rehabili- Názor na sovětské soudnictví je obsažen
tací obětí stalinismu.
v tomto odstavci:

?

Proces proti Danielovi a Siňavskému, který kompromitoval komunistický systém,stále
ještě nebyl revidován. Oba spisovatelé :
trpí ve vězeňském tábore, kde jsou vystaveni hrubému pokořování a utrpení.
Opětné zavedení leninských zásad veřejné kontroly vězeňských zařízení by bylo
bezpochyby blahodárným činem. Stejně >
významná by byla všeobecná
amnestie
pro politické vězně a ne pouze omezená
amnestie, jaká byla vyhlášena k 50. výročí VSSR v důsledku přechodného vítězství pravicových tendencí v rámci našeho vedení. Stejně by měly být revidovány
všechny politické procesy.
Není snad hanba, že Ginzburg, Galanskov
a další byli bez procesu vězhěni 12 měsíců a pak odsouzeni k trestům od pěti
do sedmi let za činnost, která praktický směřovala k obhajování občanských
svobod
odsouzených Daniela a Siňavského.
V Sacharovově práci je také zmínka o
Československu v souvislosti s hledáním
optimálního řešení socialistického státu:

Neexistuje žádný podklad pro tvrzení, tak
často uváděné z dogmatického hlediska podle kterého kapitalistký výrobní způsob
závádí hospodářství do slepé uličky nebo
že v produktivitě práce zůstává za soci-,
alistickým výrobním způsobem. Zcela jistě
také neexistuje žádný podklad pro tvrzení, že kanitalismus nutně vede k absolutnímu zbídačování dělnické třídy. Trvalý a
hospodářský rozvoj, kterého dosahuje kapitalismus, musí každý nedogmatický marxista chápat jako skutečnost velkého
teoretického významu: neboí právě tato
skutečnost je základem mírového soužití.
Tato skutečnost v podstatě svědčí o tom,
že kapitalismus se nemusí, nutně vrhnout
do zoufalého vojenského dobrodružství
v případě, že by někdy dospěl do hospodářské slepé uličky. Kapitalismus i socialismus jsou schopny dlouhodobého vývoje, v jehož průběhu budou navzájem přejímat své kladné prvky a budou se sbližovat v řadě důležitých bodů.
Nyní si srovnáme rozdělení příjmů a soukromé spotřeby u různých sociálních skupin v USA a v Sovětském svazu. Naše
opaganda obvykle tvrdí, že v USA vládne ,
křiklavá nerovnost, zatímco SSSR má
zřízení, které je absolutně spravedlivé
a je zcela v zájmu dělnictva. Obě tvrzení obsahují polopravdy a značnou dávku pokrytectví.

Klíč k pokrokovému uspořádání systému
vlády v zájmu lidstva dnes spočívá v duchovní svobodě. To pochopili zejména
Čechoslováci. Nelze pochybovat o tom, že
bychom měli podporovat jejich odvážnou
iniciativu, která je tak cenná pro budoucnost socialismu i celého lidstva. TaV žádném případě nechci zlehčovat tragicto podpora by měla být politická a v po-i
ké aspekty chudoby, bezprávnosti a poko•čátečních stediích by měla zahrnovat
ření 22milionů amerických černochů. Mui zvýšenou hospodářskou pomoc.
síme však jasně vidět, že u tohoto proDalší část manifestu je věnována srovnáblému nejde především o třídní problém,
ním socialistické a kapitalistické ekono- ale o problém rasový a sobectví bílých
miky:
dělníků. Vládnoucí třída v USA nemá
však
zájem na řešení tohoto problému.
V současné době doháníme Spojené státy
Na druhé straně nepředstavují milionájen v některých starých tradičníchprůři v USA vzhledem k svému malému počtu
myslových odvětvích, která zatím již
žádné vážné hospodářské zatížení. Celnejsou pro USA tak důležitá /např.uhlí
a ocel/. V některých novějších odvětvích, kové jejich spotřeba Siní méně než20&,to
jako jsou automatizace,výroba samočinných je méně než celkový vzestup národní spotřeby v období pěti let. Z toho hlediska
počítačů, petrochemie a zejména oblast
by revoluce, která by zastavila hospodářprůmyslového výzkumu a vývoje, zůstáváme nejen pozadu, ale náš pokrok je poma- ký rozvoj na dobu delší než pět let,
lejší.

a

představovala pro dělnickou třídu sotva
hospodářsky výhodný po ¿nik, nemluvě o
kryeprolití, které by v případě revoluce
bylo nutné.
Také v naší vlastní zemi bychom se mohli
vyhnout líčení idylického obrazu. V majetkových poměrech vládne stéle ještě velká
nerovnost mezi městem a venkovem. Platí
to zejména o venkovských okresech, které nemají přístup k soukromému trhu nebo
které nevyrábějí zboží odpovídající potřebě soukromého obchodu.
Současně existují veliké rozdíly mezi
městy s novým .privilegovaným průmyslem
a městy se straším a zastaralým průmyslem. 40 % sovětského obyvatelstva žije
v obtížných hospodářských poměrech. V
USA žije na pokraji bídy asi 25 % obyvatelstva. Naproti tomu je 5 % sovětského obyvatelstva - příslušící třídy
manažerů - privilegováno stejně jako
jejich kolegové v USA.
V závěru jsou přeapovězeny etapy světového vývoje.
Pouze soutěž se socialismem a tlak dělnické třídy umožnily sociální pokrok
20. století. Nyní povedou nevyhnutelně
k sbližování obou systémů. Bylo zapotřebí socialismus, aby mohl být náležitě
zdůrazněn význam práce. Kapitalistický
svět musel zrodit socialistický svět,
avšak tento socialistický svět by se
nyní nemel pokoušet zničit násilím půdu, ze které vyrostl. Za současných
okolností by se to rovnalo sebevraždě
lidstva.
Sblížení e kapitalistickým světem by se
nemělo uskutečnit formou neuvědomělého
protilidového spiknutí vládnoucích tříd,
jak tomu bylo v extrémním případě sovětsko-nacistického sblížení v letech
1939-40. Takové sblížení se musí uskuteč
nit nejen na socialistické, ale také na
lidové, demokratické základně pod kontrolou veřejného mínění.
V první fázi povede zostřený boj v socialistických zemích mezi stalinisťickými
silami na jedné straně a realistickými

silami leninských komunistů /a západní
levice/ na straně druhé ke hlubokému
ideologickému rozkolu na mezinárodní,
národní a mezisťranické úrovni. Tento
t
proces povede v SSSR a v dalších sociál
listických zemích nejprve k systému více stran, k ostrému ideologickému boji
o vítězství realistů. Potvrdí politiku
mírového soužitíř posílí demokracii a
přinese sebou další rozsáhlé hospodářské
reformy /asi do r. 1980/. Ve druhé fázi
povedou požadavky sociálního pokroku
a mírového soužití v USA a ve všech kapitalistických zemích spolu s tlakem
příkladu socialistických zemí a pokrokových sil ve vlastní zemi /dělníci
a inteligence/ k vítězství levicově zaměřeného křídla buržoasie. Toto křídlo
*

pak začne provádět program sbližování ;
se socialismem, program sociálního pokroku, mírového soužití a spolupráce
na světové úrovni. V této fázi se zvýší
význam inteligence, zesílí útok proti
silám rasismu a militarismu. /1972-1985/
Ve třetí fázi vyřešení SSSR a USA - po
překonání svých potíží - problém, jak
zachránit chudší polivinu světa. Národní důchod vyspělých zemí bude zatížen
odvodem ve výši 20 %. Budou se stavět
obrovské továrny naumělá hnojiva a zavodňovací zařízení využívající atomově
energie /v rozvojových zemích bude mnohem více využíváno mořského bohatství,
bude se provádět výcvik domácího personálu a uskutečňovat industrializace/.
Současně bude pokračovat odzbrojení
/1SS0-2000/.
Ve čtvrté fázi sníží socialistický proces sbližovánírozdíly ve společenské
struktuře. Bude podporovat duchovní svobodu, vědu a vědecký pokrok a povede k
vytvoření světové vlády a vyrovnání ná"'»
rodních rozporů /1S60-2000/.
Tímto článkem autor apeluje na vedení
naší země /rozuměj sovětské / na všechny
lidi dobré vůle v celém světě. Je si vědom sporného rázu mnoha svých tvrzení.
Chce však jimi vyvolat otevřenou, upřímnou diskusi na veřejnosti.

Redakce se omlouvá čtenářům, že nebylo z technických důvodů otisknout
celý článek a došlo tak pravděpodobně k některým zkreslením. Zájemcům o celý
text jistě nebude obtížné opatřit si příslušné číslo Spiegelu.

/ze zemí přátel :
Koncem listopadu t.r. se v Sofii konal sjezd bulharských spisovatelů na kterém
byla vyslovena pocta básníku Orlinovovi a naděje,že bude vytvořeno více podobných děl jako je "óda na SSSR", vytištěná 28.září v Rabotničeskom delu. Óda tehdy natolik fascinovala T.Zivkova, že svůj obdiv vyjádřil osobním dopisem.

Vážený soudruhu Orlinove!
Chci Ti gratulovat k vysokému občanskému a stranickému citu a odpovědnost:
básníka komunisty k událostem a problémům, které vzrušují náš národ. Zvláště Ti
chci gratulovat k Tvé "Odě na SSSR" ,která byla vytištěna v Rabotničeskom delu.
Je to talentovaná,vášnivá a otevřená stranická báseň,která vyvolává široký ohla*
v duších lidu. S pomocí poezie bojuješ za řešení politických úloh naší doby.
Upjvňuje bratrský cit a lásku k SSSR
Pevně Ti tisknu ruce a přeji Ti od srdce dalSÍ úspěchy na poli občanské
P0621*'
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Tvůj Todor
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Bože můj
Matuška milaja

Pro Tebe ta moje óda
Pro Tebe ta moje píseň
Pro Tebe na dnes i navždy

Sekni
Odkud
Jsi vzal

Ty musíš všechno znát
Ty musíš všechno mít
Tanky a rakety
Letadla nadzvuková
Geniální fyziky
Geniální básníky
Mozky elektronické
Ponorky atomové
Mnohatunové
stavy tkalcovské
Černou metalurgii
Vysoké pece
Vzrušující dramaturgii

tu sílu

Výčitku necht vstřetáváš s lichotkou
l5der s úderem
Hrozbu s přilbou nasazenou
Ty musíš všechno znát
Ty musíš všechno mít
Naftu
Zlato
Diamanty
Velitele čet
maršály-talenty
Ty nesmíš zastavit revoluci
Ty musíš rozumět zbloudilým synům
Aby mohl být
Spasen
Ačkoliv se přetvařuje- Trpělivost Klid

Ty jsi "vinen" vším
Ze nemáš slámu na chýše
Ze nemáš přebytky rajčat
že nMržíš krok s pařížskou modou
"Vinen" jsi dokonce mou ódou

V sibiřských prostorách
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A vědí-li oni
Noví proroci a vetší mudrci
2e řekneš-li si
Své otevřené žíly zastavit
Jen na rok
Jen na jednu pětiletku
Že ty jako starou Belgii
Mýdlovou pěnou svou čerň asfaltu
kartáčuješ!!
A víš-li ty
Nový proroku a vetchý mudrci
Že nejsou-li tvoje hlavně děl
2e nejsou-li tvoje křídla letadel
Že nejsou~li tvoje základny

A jestli ruka
Která zabila
Kenedýho I
Kinga černého
Kenedyho II
Rozhodne se
Podpálit
Zem
Vodu
Prostory nebeské
Kdo odrazí šílený úder?
Kdo nás zachrání?
Nebeské znamení?
Nějaký zázrak?
Ty!
Ty!
Ty!
Ty í
Ty budeš první
Který budeš bojovat třeba v pekle
Tvůj Andrjuša
juchat začne kaíuša
Plavovlasý Vaňka
vleze do tanka

raketových střel
Ty promluv s nimi
-budou strašní
a krátcí
Stačí!
Stačí!
Stačí!
Tečku na tcito hru
Bašta tomu melodramatu
V tomto světu
Czvířeném

Tvůj Aljoša
projde strašným
polem bitevním
aby nesmrtelným
zůstal
Někda v horách cizích
Zde neexistuje legrace
neexistuje podvod
Cesta je jen jedna
dvě cesty-nej3ou

Napnutém
Zubatém
Dvě cesty nejsou!
BuS sem
nebo tam
Dialektika je jasná
Na gramy změřená
Nám pravda dobře je známa
Každá lásky prodaná kapka
Je půjčka americká
Ten kdo Tě
SSSR

Zradí
Ten zradí velikou pravdu
Takový je zákom našich dnů
Pro Tebe ta moje óda
Pro Tebe ta moje píe<?ň
Pro Tebe na dnes i navždy
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Báseň početní z Moskvy

Barabizna

m M:
H

dvouposcho5ová barabizna
tříposcho3ová barabizna
čtyŕposchoSová barabizna
mnoho
mnoho
mnohoposchoSové barabizna
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v
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%
?
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Už jste slyšely ?!
Ne, to jste určitě ještě neslyšely!
Holky,
to už byste to dávno všechno na kanavu vyšily,
kdybyste tušily.
Už jste viděli?}
Ne, to jste určitě ještě neviděli!
Kluc i,
to už b.vste dávno všechna okna vytloukli,
kdybyste prokoukli.
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Vlaky a vlaky a vlaky
na východ odjíždějí.
Pryč z Moskvy odjíždějí
přesvědčeny o své pravdě.
A provinilá Moskva
se chvěje každé ráno,
už jenom proto, že je
vědecky dokázáno:
čím dále kdo žije směrem na východ,
tím dříve spatří vycházet slunce,
čili
čím východnější,tím výhodnější, tím progresivnějšíj
ergo lepší.
Tak kupříkladu:
Soči je lepší než Vorkuta
Čukotka nežli Čita
San Francisko než Vladivostok
Rostov než Rostock
Rostock než Marseilles,.
čímž, vzdalujíce se na východ
přibližujeme se k Moskvě
ovšem z opačné strany
U nás máme vše dříve.
Máme dřív den
Máme dřív noc

f
""'I

!
i

čtenáři Bucharu se v tomto čísle mohou přesvědčit, že jméno Eěkrasov je v ruské a sovětské literatuře velmi běžné. S poezii Vsevoloda Někrasova jste se doposud příliž seznámit nemohli, jde o mladšího sovětského básníka, který dosud
v SSSR nepublikoval nic. U nás se objevilo několik poetických hříček v časopise Tvář. Překladatelem je právě tak jako u ukázek publikovaných v Bucharu
A.Brousek.
Vsevolod Někrasov nemá tedy publikačních možností a ani ambiciosnost svých generačních druhů; k některým z nich , např. k Jevtušenkovi se vyjadřuje dokonce velmi kriticky. - Je svůj,svých přátel, mladých progresivních výtvarníků,a
poezie. - Obývá kůlnu velkou několik čtverečných metrů, ve které si škvíry
utěsňuje štosy "Pravdy". Je svůj a netají se být důsledný. Magie slova a neotřelostvýznamu i myšlenky ubírají sice V.Někrasovovi na publikačních možnostech,
rozhodně však neubírají jehoveršůmna zajímavosti a objevnosti.
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Pana dr. Slavíčka jsme mohli poznat u přijímacích pohovorů, kde prováděl psychologické testy, o několik měsíců později pak jako studentského rádce na přednášce
pro první ročník "Jak studovat". Požádal jsem ho o zodpovězení několika dotazů,,
týkajících se úrovně studia na naší fakultě a úrovně našeho školství.
M ů ž e m e
n ě j a k
s r o v n a t
s t r o j n í
f a k u l t u
s o s t a t n í m i
s v ě t o v ý m i
t e c h n i c k ý m i
v y s o k ý m i
š k o l a m i
? Je
t ř e b a
ji n ě j a k
m o d e r n i s o v a t
?
Otázka srovnání a modernisace není tak jednoduchá. Vysoké školství u nás má svoji tradici, která byla podmíněna historickým vývojem. A právě význam tradice bych
bych nepodceňoval. Tradice je do určité míry zhutněná zkušenost. Není proto možno rovnou zavrhnout tradici a ztotožnit ji se zastaralostí.
Modernizovat školství, to znamená znát dopodrobna jeho strukturu.Zásah do struktury, která se vyvíjela celá staletí, musí být dokonale vědecky zvládnut. S reformami v našem vysokém školství je třeba začít už na středních školách. Střední
škola nevychovává v porovnání s dřívějškem u studentů dobré studijní návyky, stu
denti se.neumějí učit. Obávám se, že se dnes nadřou víc než dříve a dosáhnou přitom menšího efektu.. Hlavní změna, která by měla nastat, je přeměna výuky na výchovu.To ovšem vyžaduje zvýšení kvalit vyučujících. Nelze očekávat, že by každý
vysokoškolský učitel byl pedagog. Měla by jich ale mezi nimi být řada.Jejich úkolem by bylo sledovat studenty a hodnotit jejich předpoklady a talent pro zařazení do budoucího zaměstnání.,
K d y ž
h o v o ř í t e
o b u d o u c í
p r á c i
a b s o l v e n t ů ,
n e p ř í m o
se d o t ý k á t e
o t á z k y
o d b o r n ý c h
s p e c i a l i s a c í
. M ů ž e t e
k nim
ř í c i
n ě c o
v í c e
?
Myslím, že k rozdělování do specialisací dochází brzy. Podle-mého názoru nezáleží tolik na tom jakou specializaci -ve smyslu oboru- student zvládne. Spíše
než ho specializovat na výrobu strojů, je třeba ho specializovat podle jeho specifických vlastností, to •».namená rozlišit, zda se hodí jako výpočtář, vedoucí kolektivu, konstruktér prvků, nebo konstruktér souborů a. pod. Je jistě velká pomoc
pro podnik, když ví, pro kterou funkci může absolventa využít. Podle specializace
v tomto smyslu by pak měla být i zadávána dizertační práce. Je to dobré i pro
absolventa, když má svojí práci šitou na tělo. Neříkám, aby se vytvořila nová specializace, ta dnešní by však měla být o tento rys výběru rozšířená. To je však
věc dlouhodobé, související s kvalitami vysokoškolských učitelů. V tomto není možno dělat revoluce.
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T ak o v é o h o d n o c e n í
s t u d e n t a
y ž a d o v alo
jiný
p ř i s t u p
ke

by v š a k
asi
z k o u š k á m ?

ta k é

Ano , je do jisté míry podceněn význam zkoušky. Zkouška by neměla jenom dát přehled o zvládnutí látky. Student, který se naučí třeba pět skript a u zkoušky dostane s a jedna, ještě nezaručuje, že v praxi dokáže zkonstruovat strojL o němž
zkoušky hovořil. Zkouška by měla být zároveň zaměřena na ověření schopností dotyčného řešit nějakou budoucí situaci. Z klasického přístupu ke zkouškám pak pra-<
mení to, že jsou zkoušky studdnty "ohodnoceny" podle počtů dnů nebo hodin přípravy. Cojg.ouDlatné takové zkoušky, když vyvolávají tyto reakce u posluchačů. Dá
se tomu ještě říkat vysokoškolská zkouška? Jde jen o sumu vědomostí které se dají naučit za 3 nebo 5 dní! Upozorňuji, že tyto názory jsou moje osobní a v mnoha
směrech diskutabilní!
0
V e t ř e c h
n a s t u p u j í c í c h
r o č n í c í c h
jste
prov á d ě l
p s y c h o l o g i c k é
t e s t y .
M ů ž e t e
ř í c i , k čemu m ě l y
s l o u ž i t
a m á t e - l i
n ě j a k é
v ý s l e d k y ?
Jde o dlouhodobé pozorování studentů těchto ročníků z hlediska faktorů, které
ovlivní studijní výsledky, tedy z.hlediska jejich vědomostí a znalostí, úrovni
intelektu, povahových rysů a pracovních vlastností. K podchycení těchto faktorů slouží kromě přijímacích pohovorů zpracování zkouškových štítků. Kontrola
našich výsledků provádíme porovnáním ze západními zdroji.
Sada výsledků byla publikována v časopise Vysoké školy rč. 1966-67, č.2-9
a roč. 1967-68 č.9 v nich se mohou zájemci s nimi seznámit» Vyjdou též ve sbor-:
niku prací našeho ústavu.
Jejich praktický dopad je však nulový. Bylo by však možno vyvinout metodiku pro
příjmení po sluchačů na FSI, která by byla směrodatná, nemá to však dnes cenu,
když nejsou ani dnes splněna směrná čísla počtem přihlášením.
P o d a ř i l o
n e b o
s p i š e

se
vám
z j i s t i t , proč
se
n e p ř i h l a š u j i
s t u d e n t i

p ř i h l š u j i
na
F S I ?

Zkoumali jsme odpovědi na otázku, proč se student hlásí na tuto fakultu. Nejsou
však dostatečně objektivní a kvalifikovaná, takže jim nelze věřit. Analyzovat
množství faktorů, které jsou příčinou vstupu na FSI by dalo velkou práci, která
by snad neměla dostatečný efekt. Stále se hovoří o nepoměru Dřihlášek na technické a humanitní obory. Tento nepoměr však není skutečný, je dán nepoměrem směrných
čísel. A právě ve vztahu k těmto číslům se zdá zájem o humanitní obory větší než
o technické. Potřeba techniků je větší, než je přirozená distribuce zájmu mezi
lidmi.
P o d a ř i l.o s e v á m
v a š i c h
v ý z k u m ů
s e s t a v i t
z
n ě j a k ý
i d e á l n í
typ
s t u d e n t a s t r o j a ř e ?
Víte, dnes není nic definitivní, dokonce ani různé systémy. Jestliže se nám po
dokončení naší studie podaří shrnout vlastnosti, které by mši student strojař
mít, bude to zpětně sestavený model. To však bude teprve školský typ úspěšného
studenta, nikoliv však praktika. A jediné co platí, je důkaz praxe; ten se ošidit nedá.
N a z á v ě r

j e š t ě

tato

otázka:
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Je

p o d l e

vás

pra v d i v é

t v r z e n i »

že

" s t u d e n t i

j s o u

l i ní " ?

Lenost není vrozená vlastnostp nýbrž je to.vlastnost vypěstovaná výchovným působením v negativním smyslu. Je to zlozvyk, špatný pracovní návyk, či spíše
nenávyk. Jestliže pedagog hovoří o lenosti u studentů, klasifikuje tím své kolegy předchůdce, a také sám, sebe.
r o z h o v o r .
"¡Rozmlouval: J.Havlík

Níže otiskujeme Mnačkovu předmluvu ve formě dopisu řecké herečce Melině ľáercouri k jeho knize Agresoři, která vyšla loni ve Vídni. Myslíme, že další komentáře
jsou zbytečné.
Milé Merino Mercouriová!

To jediné, co mě opravňuje oslovit Vás,jako mně blízko stojícího člověka je
podobný úděl, který nás oba zastihl. Oba jsme se stali objektem, nechci vyslovit to slovo obětí - alespoň za sebe se necítím jako obě? - moderního novověkého ostrakismu a oba jsme přibližně stejně reagovali na zprávu o vyloučení z
našich národů, o zrušeni toho, co jsme bývali a co nechceme přestat být, zkrátka o našem vyobcování. S pobouřením a s trochu útrpným a trochu ironickým
úsměvem a otázkou - kdo jsou vlastně oni?. Jakým právem se odvažují rozhodovat
o tom, kdo je či není národ, kdo národ byl, ale už nemá být,kdo je či není
národ, kdo národ byl, ale už nemá být, kdo byl jeho částí, jeho členem. Člověka lze ubít k smrti, člověka lze zlomit, koupit, zničit, ale nelze zničit, ale
•nelze zničit tu skutečnost, že někdo je z řeckého otce a řecké matky, nebo z
československého otce a československé matky. Nelze vyloučit z národa člověka,
který sám ze 3vé svobodné vůle se nechce svému národu odcizit a jak vím nechcete to ani Vy ani Já.
Nevím mnoho o Vás, nevím o Vás skoro nic. Viděl jsem jednou rozkošný film,
v kterém jste hrála hlavní roli, ale filmové role neříká nic o tom, kdo 8 jaký
je její tvůrce, co je to za člověka, který ji stvořil; to ostatní,totiž jaký
člověk jste Vy, to jsem zjistil až po Vašem odhodlaném slovu proti tyranii.
Tyrani a diktátoři, aí byli jakéhokoli zabarvení, nebyli nikdy tak směšné a
trapné figury jako v přítomnosti. Ve své bohorovnosti cejchují lidi na neškodné;
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škodlivé na vítané a nevítané, na žádoucí a nežádoucí, na slušné a neslušné/na
agresory a přepadené, ale to vše toliko podle .jejich představ a k jejich užitku,
a to vše povstává z jakési zvláštní pokroucené morálky; *vdo mlčí, kdo souhlasí,
kdo se proti hanebnosti a hlouposti neopře, toto pozvednou nad ostatní, ale
běda tomu, kdo pravdu chce, kdo ji pžaduje, který se odváží ji vyslovit. Neboí
na pravdu mají nomopol jen oni sami, je to có chtějí, jen to si přejí, jen to
co vyžadují je pravdivé a správné, národ a společnost degradovali jen k jakémusi sboru přizvukovačů a chvalopěvců, ale k tomu se nepotřebují přeci li<3é, k
tomu mohou zřídit obrovskou voliéru z miliony cvičených papoušků. Ti budou za
kousíček cukru připraveni opakovat slova uchu lichotivá a příjemná, i když s
trochu hrdelním hlasem.
Nechtěl jsem a nechci být žádný pepoušek. Chci myslet, chci vědět, chci
se pravdy dotknout, pochopit ji. Ovšem pravdu, která nepovstala ze stokrát
opakované lži. Pravda, která potřebuje zdůraznění hrozivě sbalenou pěstí je
vždy a na každý pád podezřelá. Čím více si sbalená pěst počíná jako pravda a
právo, tím méně jimi je. To jsou dosti známé a bohužel vždy znovu aktuální
zkušenosti tohoto světa. A dnes v této éře, kdy politický cynismus, politická
ignorace, politická brutalita kulminuje je tato zkušenost nanejvýš aktuální.
Neznám na tomto světě žádnou vládu, která by byla méně demokratická než
absolutně demokratická, méně humánní než absolutně humánní, méně morální než
obsllutně oprávněná. Nebylo by snad na čase instalovat někde demokratickou,
humánní, morální vládu? Jak slavná, oprávněná a vážená a milovaná by byla. Jak
by si veškeré lidstvo vydechlo - konečně někde S Konečně existuje někde taková
země.
Naše země, Vaše jako moje to nejsou. Ani ty ostatní to nejsou. Zdá se mi,
že čím více se zde či tam křičí o pokroku, lidskosti, svobodě, tím je to s těmi«
to hodnotami zde,či tam právě horší.
To je opravdu bezútěšný obraz lidstva. Ale my jsme v něm, my v něm musíme
být a já za sebe v něm také chci být.
Já za sebe vím spíše jaký a co v něm nechci být. Nechci být ani bombardující
ani bombardovaný, ani vrah ani zavražděný, ani travič ani otrávený, ani pachatel ani obě t . A marně se mě pokouší tanto smutný svět přesvědčit, že to nejde,
že se nedá nic dělat, že je to nemožné. Zkrátka, dobře, nemohu. Nechci se při
nějakém posledním soudu muset vymlouvat; "Ale já byl jen papoušekl Svět je již
tak "pokročilý", že každý souhlas s bezprávím je tak trochu roven svržení ato-.
mové bomby.
Co může člověk proti tomu? Na nás nikdo nedá, na nás nepřijde. Krátce řečeno ani a protestními slovy nedosáhneme nic a nezabráníme ničemu. Ale potkal
jsem v Jeruzalémě při Eichmannově procesu německého žurnalistu,který vyhotovoval svá sdělení se zahryznutou posedlostí, každý den celou stránku novin plnou
opožděného protestu. Ptal jsem se ho: Mevissene,není to hlas volajícího na
poušti? Věříte, že si toho část lidstva, které náležíte, vezme poučení? Odpověděl aii: "Nechci poučovat, chci varova t. Němci mohou ještě jednou pochodovat,
ale už nikdy se jim nesmí umožnit výmluva, že o tom nevěděli. Chci podniknout
všechno, aby se stali vědoucími!

//

Žiji rád, sle nedělám si žádné iluze o přežití katastrofy. Když přijde
katastrofa, strhne i mě sebou - a proč bych měl ještě po ní tady být? Co bych
měl z takového přežiti? A nedělám si žádné iluze, že bych ji mohl nějakýmzpůsobem zabránit. Ale nechci odtud odejít s vědomím,
jsem proti ní, aí byla
, jalikolivneodvratitelná, naprosto nic nepodnikl. Proti katastrofě—jsme snad bezmocní, ale nejsme bezmocní proti pocitu katastrofy v nás. Žít ve věčném strachu,
že nastane? Zít ve věčném pocitu, že je neodvratitelná? NE. To znamená rezigno•15
vat. A rezignace je právě části neexistence. Nechci, aby někdo beze mne či místo mne dělat dějiny. Můj podíl na nich představuje snad maličký zlomek jedné
třímiliardtiny, ale já na něm trvám, na něj mám nárok a nikdo se nesmí odvážit
chtít mi toto právp vzít.
Opakujeme jim tedy, co jsme jim již jednou řekli - co jste na nás uvalili
jako hanbu, slouží nám ke cti. To, čím jste nás přiměli k mlčení, je náš výkřik.
To, čím jste nás anulovali, je naše bytí, vaše prokletí je naše vyznamenání.
Kdo bude, až se vrátíme o vás, božských, chtít něco vědět.
Nemáte taky Vy, Melino Mercouriová, ten dojem, že jsou směšní? Jak předčasní byli ve Vašem i v mém případě! Jak jásali jakoby nás už nebylo!
Oni jsou směšní. Jsou o to směšnější, že to nevědí.

Haifa, Mont Carmel - prosinec 1967

Z A J Í M A V O S T I :
Lidské srdce udeří v průměru asi
12 643 698 953 krát za jeden lidský
život. Na první pohled je to úctyhodné číslo, ale přestane nás ohroa
movat, jestliže si umědomíme, že
mimo těchto úderů nemá nic jiného
na práci.
Nejstarším mužem na světě je bulhap
ský pastýř jménem Frapsulbid Safelov.Má 218 let. Svůj vysoký věk a
mladistvou svěžest připisuje tomu,
že od narosení žije v sudu jogurtu.
Dýchá slámkou a jeho největším přáním je uvidět Eiffelovku.
Leonardo da Vinci vynalezl roku
15o5 klíč na otvírání konserv, což
je nejlepším důkazem jeho geniality
neboí konzervy vynjúLezli až o čtyři
století později.

rs

G. ORWELL

/ Stručný obsah románu./

Na farmě Manor, jejímž majitelem je opíjející sa sedlák Jones, umírá starý vepř
Major. Krátce po setmění svolá všechna
zvířata z celé farmy a vypráví jim obsah svého snu z předešlé noci.
Zdálo se mu o světlé budoucnosti všech
zvířat, kdy člověk zmizí z povrchu zemského, zdálo se mu o zapomenuté písni,
kterou porobená a vykořisťovaná zvířata kdysi zpívala o říši svobody a štěstí, které zavládne po vyhnání člověka
z celé Anglie. Před smrtí Major předává všem přítomným zvířatům svůj myšlenkový odkaz:"Člověk je jediným tvorem,
ktérý, konzumuje, aniž by produkoval.Nesnáší vejce,pluh neutáhne,mléko nedává.
Zvířatům dává právě tolik,aby je udržel
při životě. Zvířata neznají odpočimkua
jsou bestialním způsobem vražděna^ Tento pořádek ale není dán přírodou, je
možno jej změnit, svrhnout panství člověka, který vraždí matkám syny a synům
matky, jen aby měl na alkohol a na karty."
Jen Jonesova úplná opilost vůbec umožnila tuto schůzi a jen to,že nedbal o
správné krmení zvířat způ3obylo, že zvířata Majorův odkaz za svůj.HJen revoluce,
může zbavit zvířata odporného vykořisťování . Od této chvíle začíná boj, který
může trvat i celé generace, ale na konci musí být vítězství. K tomuto vítěztví spěje nezadržitelně dějinný vývoj.
Žádné argumenty nesmí zvířata odradit
od tohoto boje. Všichni lidé jsou nepřátelé. Všechna zvířata jsou si navzájem
soudruhy." Tak uzavřel umírající vepř
jor svou řeč.
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Tři následující měsíce zvířatům uplynula
v pilném organizování a přesvědčování,
Zvláště vynikala prasata, obecně uznaná
jako nejchytřejší. Zvláště významnými se
stali vepřij.Napoleon-velký, spíše vzteklý, ale se skutečnou hloubkou charakteru^
Snowbal, živější, povídavější a vynalézavější a Squealer /Kvičák/, s kulatými
pysky, mrkajícími očky a vysokým hysterickým hlasem. Byl brilantním řečníkem a
při diskusi dovedl zvláštním, neobyčejně
přesvědčivým způsobem vrtět svým zatočeným ocáskem. Při přesvědčovací kampani
vyvstaly některé hloupé otázky,např.bílá klisna Mollie se Snowbala ptala,proč
je potřeba za revoluci bojovat, když
stejně přijde a jestli ještě bude dostávat kostky cukru a bude-li ještě moci
nosit svůj krásný postroj. Snowbal jí
jen s polovičním úspěchem dokazoval, že
postroj je symbolem otroctví,a že jí
krásně stačí seno. Zvláštní obtíže při
své agitaci měli vepři s havranem Mojžíšem, který zvířata přesvědčoval o existenci jakési Cukrové hory, těsně pod
oblaky, kam všechna zvířata po smrti
přijdou. Přesvědčit zvířata, že takový ráj neexistuje , bylo neobyčejně namáhavé. Jednou se stalo, že Jones a jeho lidé nedali celé dva dny zvířatům
najíst.Opět se opíjeli.Konečně to zvířata nemohla hlady vydržet.Vzbouřila
se a během několika minut vyhnala definitivně Jonese ze statku pryč. Po vítězství se zvířata sešla na dvoře a rozhodla se, že farma Manor bude přejmenovaná na farmu zvířat. Bylo vyhlášeno
sedm přikázání:

1. Cokoliv kráčí po dvou nohách je naším nepřítelem.
2. Cokoliv kráčí po čtyřech nohách,ne"bo "má křídla je naším přítelem.
3. Žádné zvíře nebude nosit šaty. •
4. Žádné zvíře nebude spát v posteli.
5. Žádné zvíře nebude pít alkohol.
6. Žádné zvíře nezabije žádné jiné zvíře
7. Všechna zvířata jsou si rovna.
Tato přikázání byla napsána velkými bírlými písmeny na ze3, aby si je mohlo každé zvíře kdykoli přečíst, jich se dovolávati. Ještě tee den se zvířatům ztratilo z potravy mléko, jen prasata ho měla dost* Prý ho potřebují hodně na náročnou duševní práci. Byly vytvořeny •
různé organizace,organizační výbory,
např. Liga čistých zadků /pro krávy/atd.
Začala rozsáhlá alfabetizační kampaň,
takže brzy nebylo zvířete, které by neumělo alespoň jedno písmeno abecedy.
Jen Bokser, kůň, uměl jen ABOD a dál se
nikdy nedostal. Na všechny obrovské
nesnáze m<šl svou odpově?¡"Musím pracovat ještě tvrději"a později »po vyhnání Snowbala "Když to říká Napoleon,tak
to musí být pravda." Ovce se velmi těž' ko učily 7 přikázáni. Snowbal proto
pro ně vytvořil jakýsi kondenzát Animalismu1 i (iFour legs good, two legs bad','
/doslova česky: "Čtyři nohy dobré,dvě
nohy špatné/» To si pak ovce dlouho a
často bečely a dokázaly tím přehlušit
každého kverulanta. Kdykoliv se vyskytla nějaká námitka nebo stížnost, měl
Squealer jedinou odpověS: "Chceš aby se
vrátil Jones?" To opravdu žádné zvíře
nechtělo. Nedalo se tedy proti tomu
nic namítat. Majitelé okolních statků
měli ze začátku z Jonesova neštěstí
radost a zkoumali,jak by mohli nastalé situace využít. Když však začala agitace, vedená vepři,sílit i na jejich
statcích,polekali se a rozhodli se,
že podniknou společný zásah a odevzdají farmu zpátky Jonesovi. Jednota zvířat však triumfovala a lidé byli poraženi. Snowbal byl zraněn a pár slepic
zahynulo,ale zvířata mohla dál svobodně
žít.V té době se začaly projevovat ostré rozpory mezinNapoleonem a Snowbalem.
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Vyvrcholily ve sporu o větrný mlýn, který by vyráběl elektřinu a značně by
usnadňoval všem život.Napoleon byl však
proti Snowbalovu plánu a tvrdil, že je
nutno neustále zvyšovat výnosy z polí a
na blahobyt pomýšlet až později. Spor
vyvrcholil při hlasování o tomto plánu.
Těsně před tím, když se Snowbalovi prakticky podařilo získat pro svůj plán většinu zvířat, Napoleon nevídaným způsobem
zakvičel, několik hladových psů se vyřítilo na Snowbala a jemu se jen s vypětím všech sil podařilo spasit útěkem.
Později Napoleon prohlásil mlýn za svůj
nápad a stavba započala", řřed dokončením za jednoho nočního vichru spadla.
Vše,jako od té doby, bylo přičteno Snow,balovi, který se prý v noci vkradl
' i
dovnitř a mlýn zboural. Na schůzi téhož
dne se několik zvířat přiznalo ke spojení se Snowbalem a bylo vzápětí roztrháno Napoleonovými psy. Největším nepřítelem byl jakýsi Frederik, majitel
sousední farmy, protože na jeho pozemku se skrýval Snov/bal. S druhým sousedem, Pilkingtonem , udržovala farma
přátelské a obchodní styky. Jaké však
bylo překvapení zvířat, když jednoho
dne vjel do dvora s vozem Frederik,
aby si odvezl dříví, o kterém se již delší dobu vedlo jednání s Pilkingtonem.
Squealer pak musel přesvědčovat zvířata, že Snowbal je na pozemku famáře
Pilkingtona, a že jednání se odjakživa
vedlo s Frederikem, a že tomu nebylo
nikdy jinak. Nedůvěra byla překonána
otázkou: "Chcete aby. se vrátil JonesY"
a Squealerovým přesvědčovacím vrtěním
ocásku. Po čase se i) zvířatům podařilo
odrazit i druhý útok lidí a i počáteční
hospodářské obtíže do ji3tě míry zmizely.
Život obyčejných zvířat se sice nezlepšil, ale zato prasata se měla čím dál,
tím líp. I alkohol začala pít i spát
v posteli. Když 3e Šla zvířata přesvědčit, zda to není v rozporu se 7 přikázáním, zjistila, že znějí jinak, než si
do té doby myslela. Např.4. přikázání
znělo "žádné zvíře nebude spát v posteli .
v peřinách"atd. Později se prasata naučila chodit po dvou zadních nohou a

bylo nutno změnit i ovčí dvojverší na:
"Four legs good, two legs better."
7. přikázání znělo: "Všechna zvířata
jsou si rovna ale některá zvířata jsou
si více rovna než ta druhá." Jones kdesi zemřel, i mlýn byl už postaven' a .většina pamětníků rezoluce již dávno
zemřela. Zvířata žila jako za Jonese,
jen neděle byly cele zasvěceny práci.
Prasata si zařídila palírnu lihu a
stárnoucí zvířata byla prodávána na
jatka. I potravy bylo méně, alezato
zvířata hřálo vědomí, že teS pracují
pro sebe.Jednoho dne se začali sjíždět okolní farmáři. Večer začal vesele a v přípitcích farmáři vyjadřovali
obdiv, jakou produktivnost,efektivnosJ
a disciplínu vepři dosáhli, a že sami
mají od nich se co učit v takových věcech jako je úspora krmeni atd. "Vy

máte svá nižší zvířata,my máme své dolní třídy"' , z volal Pilkington. Toto bylo přijato vepři s hurónským řevem .
jako dobrý vtip. Napoleon pak oznámil,
že farma byla přejmenována zpět na Manor. I hloupý zvyk oslovovat se " sou—'
druhu"byl opuštěn. To všechno viděla
za okny se shromáždivší zvířata. Ale
pojednou se jim zdálo, že rypáky začínají vepřům jaksi zarůstat. Pak došlo na karty, ale když se ukázalo, že
jak Napoleon tak i Pilkington hrají
stejnou falešnou kartou-křížovým esem,
došlo k velké hádanici, přes stůl létala zuřivá obvinění a obhajoby.
Poslední, věta celého románu zní:
"Tvorové venku se dívali z vepře na
člověka, z člověka na prase a znovu
z prasete na člověka, ale už nebylo
možno rozeznat kdo,je kým."

Kniha byla psána od listopadu 1943 do února 1944. George Orwell, /vl. jm.
Eric Blair/ studie v Etonu,, učitel, knihkupec, novinář/.Bojoval ve Španělsku
na vládní straně, byl, zraněn a znechucen vražednými bitkami e ;i trockisty,
komunistya anarchisty( odchází.. Knihyt Keep the Aspidistra flying, Homage to
Catalonia /zkušenosti z občanské války/, Inside the Whale/Essays/, Animal Farm,
19S4. Dvě poslední knihy dosáhly každá jeden milion nákladu. V edici nakladatelství Penguin books vyšla Farma zvířat za posledních 14 let 14x, Podobného duchu je i Orwellův poslední román"1984", pojednávající o diktatuře, jejímž jediným cílem je teror. /Bližší viz pozn.Petra Pujmana v Plamenu 1963./
George Orwell se narodil 1903, zemřel 1950.

Právě jste dočetli obsah, rousánu.G. Orwélla "Farma zvířat ".Mezi vámi se pravděpodobně nenajdou lidé,kteří by považovali za neúnosný způsob vylíčení revolucenebot revoluci a její vývoj Orwell karikuje. Věřme,že se nenajdou ani jinde.
Položme si otázku "komu to slouží?". Domníváme se,že jsou-li takto vytknuty chyby revoluce,není to kjejí škodě. A stana-li se dokonce,že tyto chyby přežívají,
což podle našeho názoru platí,je oprávněná jakkoliv ostrá kritika.
Nechceme se zde pouštět do rozboru možných významů textu. Jedna věc je ale zají?
mává -proto,aby příběh mohl takto špatně skončit,musel neméně špatně začit /máme na mysli vznik revoluce/. To odpovídalo jeho vnitřní logice.
Doufáme,že to není logika revoluce.
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"Vstávej, jsou u vás rusové",slyšel jsem v polospánku slova svého přítele
komunisty.Zpráva mě potěšila natolik, že jsem se skokem vytrhl ze sladké dřímot®
Chtěje se dozvědět něco víc o tomto*pro český a slovenský národ nečekaně přízrnivém obratu,spěchal jsem do redakce jednoho s israelských večerníků.Dálnopisy se
točily na plné obrátky.
"Stalo se tak bez vfédomí předsedy Národního shromáždění, presidenta republiky, ministerského předsedy a prvního tajemníka ústředního výboru KSČf,chrlila
svůj jed agentura UPI, aniž by pochopila ,že mezi bratrskými socialistickými zeměmi se nepěstuje formalismus. I Reuter okamžitě zahájil antisovětskou a antisocialistickou kampaň: "Ruská vojska začala střílet na československé demonstranty
před budovou pražského rozhlasu v 7.25"! Znechucen a r ozhořčen buržoasními falsifikáty hotovil jsem se k odchodu, když tu náhle ze stroje začala vylézat důvěrně známá písmena
T
A
SS.
Dočkám se tedy kusu poctivého soudružského slova, řekl jsem úi. A věru. Zcela naplněn vysvětlením, které mi*sovětská vláda poskytla, opustil jsem budovu«
Ještě týž den vyvěsili israelští studenti vlajky ¡aa půl žerdi.
Večer mluvili do rozhlasu zástupci politických stran.Jak už je to zvykem v,našince, čekal jsem, co řeknou komunisté. V Israeli jsou dvojí. Jedna KS-Vilnerova- má členstvo z arabských obyvatelů, druhá Mikunisova z židovského obyvatelstva
Obě dvě nezklamaly-je jich zástupci promluvili v souladu se svou dosavadní politi*»
kou. Zástupce Mikunisovy strany se přidal k frontě komunistických stran, které
otře odsoudily invasi, zatím co představitel strany druhé zaujal zásadovější„po&~
toj. a prohlásil,že československý lid přijal s otevřenou náručí vojska bratských
armád, /technická pozn. Mikunisova KS udržuje styky pouze a Rumuna kou ostatní
komunistické strany považují za jedinou opravdovou KS Vilneroyu skupinu/.
Demonstrace, manifestace a veřejná shromáždění,, které následovaly» se patrně
nelišily od toho, co probíhalo v celém světě až na jednu zvláštnost. Demonstranti
litovali, že v zemi není sovětské velvyslanectvía Je zřejmé, že cítili pobloudilou potřebu demolovat stánek sovětské státnosti. Bylo mi líto svedeného lidu,ktet~
rý nechtěl pochopit ,že i tank může být projevem přátelství. Záporně!i nejen na
to, že jim Sovětský svaz ve svých prohlášeních dosud ponechal právo na existenci
ale i na to,, že díky dodávkám sovětských zbraní arabským zemím získala po loňské
válce israelská armáda sovětskou výzbroj v hojné míře.
Vznikla zvláštní atmosféra.Auta a obchody polepené fisl. vlajkami, restaurace,
odmítající přijmout peníze po prohození několika českých slov, dobrovolníci hlásící se řečníkům na demonstracích, armádní jednotky vyslovující, v rozhlase svou
ochotu pomoci, české hymna na veřejnýcfla shromážděních - to byly některé vnější
2JL

projevy. V jejich pozadí stály názory ovlivněné nejspíš nedostatkem třídního myšlení» Israel cítil pochopení pro Československo, neboť sám z vlastní zkušenosti
zná situaci malé země, která je jen zrnkem v mlýnském kole velmocí.Porozumění této situaci jej přivedlo k realistickému, i když pro malou zemi zoufalému východisku - naprostému spoléhání na vlastní síly. Představa unie malých národů, která
tvoří celek,schopný postavit s^ mezi velmoci jako rovnocenný partner, se zde nalezne velmi často.
Každý Israelita čekal po vstupu spojeneckých vojsk do CSSR na jednu věc.Židé mají své tisícileté zkušenosti a ví, že dříve nebo později se v krizových politických situacích objeví známý vinník - sionismus. A vskutku, ukázalo se, že
zvláště polský tisk nezahálí.
Co je vlastně sionismus podle názoru sionistů samých? Je to v podstatě vyjádření přesvědčeni, že vlastí každého žida je Palestina» A tedy tam by se měli
příslušníci národa roztroušeného po tisicíletí po světě vrátit. Jaký základ či :
příčinu má toto přesvědčení? Na to mi odpověděl israelský komunista: "Všechny sionistické strany /t.j. všechny mimo dvou KS/ vycházejí z přesvědčení, že antisemitismus je věčný, a že tedy jedinou vlast mohou Židé nalést jen ve svém státě»My
jsme proti sionismu, neboť si myslíme, že antisemitismus není věčný, ale závislý
na společenském řádu". /Nechtěl jsem být indiskrétni a tak jsem se dále nevyptával/.
Od některých politických prominentů v socialistických zemích, kde ve jménu
antisionismu bjio spácháno dostatek justičních vražd, je často slyšet obvinění z
vytváření sítě mezinárodních center, jejichž prostřednictvím chtějí Židé ovládnout svět. Nevím,nakolik je tento názor původní, četl jsem jej -již u Henryho Ferda, který v knize Mezinárodní Žid dokazuje ve svatém zanícení, že i jazz je židovský výtvor,sloužící k ovládnutí světa. Zůstaneme-li u výkladu sionismu tak jak
existuje v Israeli,je zřejmá jedna věc. Sionismus má své oprávnění pokud existuje
antisemitismus. Stejně tak je jasné, že sionismus je východisko z nouze, nutnost,
ke které židovstvo žene svět. Vlny přistěhovalectví do Isrsele o tom svědčí zcela přesvědčivě /1937-39/- 1945-48/. Dosud je stále většina Židů někde po světě.
Mají svou vlast jinde než v Israeli. Mění-li své občanství, pak je to v 90% nikoliv následkem jejich individuální touhy, ale díky jemnějším či hrubším formám
rasismu, který jim upírá právo žít jako rovný s rovným. Dědici Hitlera nebo i
Stalina existují dodnes.
Mluvil jsem v Israeli. s bývalým okresním tajemníkem KSČ, který po 21.srpnu
emigroval. Chtěl jsem vědět, jak se jeho přesvědčení slučuje s faktem emigrace a
ptal jsem se. Bývalý vězeň z padesátých let mi odpověděl prostě: "Tak dlouho mi
ve vězení vtloukali do hlavy, že napřed jsem Žid a potom teprve Cech a komunista,
až jsem tomu uvěřil".
Tak zní memento.
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Návrh zásad nového režimu studia vychází z předpokladu, že mladá generace,, přicházející na vysokou školu je ve své převážné většině generací progresivní a cílevědomou. Vychází z předpokladu, že na vysokou školu přicházejí lidé .3 vážným úmyslem studovat a ze stanoviska,, že není důvodů, proč těmto mladým lidem nedůvě- |
řovat. Předpokládá, že poskytnutá důvěra s kombinaci s atraktivními stimuly vytvoří ovzduší vzájemné důvěry, vněmž lze dosáhnout výsledků daleko výraznějších
než prostřednictvím příkazů a pokynů, bez respektování osobn osti a individuality studentovy.
Otázky režimu studia lze chápat v širším a užším slova smyslu. Do rámce širšího
režimu spadají zásady převážně metodické, jako stanovení nových forem výuky a vý- .
chovy k odborné a vědecké práci, metodiky ověřování a kontroly vědomostí, počty
výukových hodin, výukových týdnů, počty zkoušek atp.Režimem v užším slova smyslu
se zabývá předkládaný návrh.
Návrh zásad režimu studia je stavěn na principu určitého uvolnění ročního krokování a možností diferencovaného přístupu ve výuce podle schopností studenta
při zavedení dvou státních zkoušek /t.j. souborné zkoušky a státní závěrečné/.
Kvalita studijních výsledků je stimulována úlevami u státních zkoušek spolu s
prospěchovým stipendiem, časový faktor plnění studijních povinností je ovlivňován systémem prospěchových stipendii.
1/ Přijetí_ke_studiui
a/ Absolventi S W Š a absolventi středních odborných škol technického zaměření jsou přijímáni na fakultu na základě vykonané maturitní zkoušky za předpokladu, že od maturity neuplynulo více než 3 roky a že z hlavních technických a přírodověckých předmětů mají v posledním roce studia na střední
škole minimálně dobrý prospěch /pří pětistupňové klasifikaci/.
b/ Absolventi ostatních typ& středních škol a všichni ti, kteří dělali maturi<
tu dříve než jak je uvedeno v odstavci a/, se podrobí přijímací zkoušce.
Tuto zkoušku vykonají i ti kteří z hlavních předmětů mají v posledním ročníku dostatečnou.
V případě, že by počet uchazečů z S W S a středních odborných škol technického zaměření dosáhl takového počtu, že by podle směrnic blokoval praktiC'
ky všechna místa předpokládaného počtu přijímaných, provede se užší konkurs těchto uchazečů podle středoškolského prospěchu. Ti, kteří tímto konkursem neprojdou, spolu se všemi ostatními uchazeči z ostatních typů střed
nich škol, se podrobí příjímací zkoušce.
2/ Účast „na^v^uce.
a/ Návštěva veškerých přednášek je nepovinná. Děkan může předepsat některé

&

prednášky povinné.
b/Návštěva všech cvičení je povinná. Organizace cvičení je dán© plénem školy a jednotlivých kateder. Cvičení se konají buS v průběhu celého semestru
nebo v několika cyklech v semestru /podle možností využití učitelů a učeben./
c/Student,který n e a b s o l v o v a l cvičení v příslušném roce studia může b ý t zapsán
do dalšího ročníku, zapíše-li cvičení z minulého ročníku v kolizi /kolize
se připouštějí nejvýše ze dvou předmětů/.

a/Podmínkou pro zápis do vyššího ročníku je získání 60 jednic z povinných
předmětů zapsaných v minulém školním roce. Každý student musí zapsán
v určitém termínu. Jednice se určují tak, že jedna semestrální hodina přednášek nebo cvičení se rovná jedné jednici. U cvičení, která nejsou ukončena klasifikovaným zápočtem, připočítávají se hodiny cvičení k hodinám
přednášek. Při známce dostatečné získává student za jednu semestrální hodinu jednu jednici, při známce áobré 2 jednice, velmi dobré 3 jednice a
výborné 4 jednice.
b/Podmínkou zápisu do II.ročníku je absolvování všech cvičení, tj. získání
zápočtů ze všech předmětů a získání 60 jednic z povinných předmětů.
c/Zkoušky za I,II,III ročník z předmětů, které tvoří I.státní zkoušku /soubornou zkoušku/ nutno složit di termíni I. státní zkoušky, nejpozději 51et
po přijetí do I.ročníku.
d/Podmínkou zápisu do IV.ročníku je vykonání I.státní zkoušky a uzavření
I.all. ročníku.
e/Studijní povinnosti IV. a V. ročníku a zbývající povinnosti z III.ročníku
musí mít student splněny do termínu státní závěrečné zkoušky, k němuž se
přihlásí.
Nový režim vychází se zásady uvolnění ročního sledování plnění studijních povinsností-kromě některých výjimek, kdy s ohledem na praktickou stránku výuky a kapacitní možnoti fakulty zejména v laboratořích a rýsovnách se vyžaduje splnění určitých povinností v rámci běžného školního roku. Nový režim zavádí 3 období /termíny/, v nichž student skládá účtjř ze své práce a to n konci I.ročníku, na konci
III.ročníku /souborná zkouška/ a -na konci V. ročníku před nástupem ke státní závěrečné zkoušce.
4/ Zkoušky
a/Vykonaná zkouška má trvalou platnost a nelze ji opravit mimo známku dostatečnou z předmětůsouborné zkoušky /pokud student nevyčerpal všechny termín/
z těchto předmětů/. Při opakování I. ročníku se neuznává známka dostatečná.
Při novém přijetí na školu se z dřívějšího studia zásadně neuznávají známky dostatečné, ostatní známky lze uznat jedině na doporučení katedry.
b/Za opakované zkoušky se zavádí zkušební taxy, které mají progresivní charakter.
ě/Zkoušku lze konat maximálně čtyřikrát /3 reprobace/. Nevykoná-li student
ani v těchto termínech zkoušku, vylučuje se ze studia, mimo I. ročník,
který může jednou opakovat. Ke konání 3.reprobace je třeba souhlasu děkanátu.
d/Zkoušku lze konat jedině po získání zápočtu z příslušného předmětu.
e/Nutné pořadí některých zkoušek jest dáno učebním plánem /matematika před me-

z s

chanikou, materiál před technologií apod./.
5/ Vazba_na_gti£endiumi
Sociální stipedium se vyplácí studentům I, až V. ročníku, pokud splňují požadavek sociální potřebnosti a pokud získali minimálně 100 jednic z povinných
předmětů k 30.září každého školního roku.
ProsDěchová stipendia mají progresivní charakter podle dosaženého počtu jednic.

Stanovení studijních plánů, hodinového rozsahu předmětů, počtu výukových týdnů v semestru, stanovení počtu zkoušek v ročníku a jejich návaznost je v kompetenci rektora vysoké školy strojní. Zásadní změny je nutno projednávat na
vědecké radě školy.
9/ Závěr..
Přestavba studia vytvořila předpoklady moderního vysokoškolského studia po
odborné a obsahové stránce. Přestavby režimu v širším slova smyslu musí proto vycházet z konkrétních požadavků obsahu a cílů výuky speciálního zaměření
inženýra-technika, ale rovněž z vědeckých poznatků pedagogiky, psychologie a
dalších vědních oborů, zabývajících se teorii učení.
Jde o opatření, která z hlediska kvality absolventa, hloubky trvanlivosti a
aplikability jeho vědomostí tvoří úkol, jenž svým významem je stejně důležitý, jako úprava užšího studijního režimu, který objektivně posuzováno, by měl
z přijatých zásad teprve vycházet a vytvářet prostor pro jejich optimální
realizaci.
V době, kdy jsme připravovali toto číslo jsme ještě nevěděli, zda tento návrh
bude či nebude schválen. Jednalo se o něm 18.XII.1968 na zasedání vědecké rady.
Přesto jej uveřejňujeme, nebot se jedná o dosti závažný a dá se říci progresivní
návrh, který by se v případě schválení týkal již prvních a druhých ročníků.
Doufejme, že se bude týkat!

co je pánkologie?
V padesátých letech se v užších společnostech pořádaly recitační večírky,
na kterých byly přednášeny verše Mistra Pepy Pánka. Verše,které by každý profesor češtiny odsoudil jako paskvil, které jsou bezobsažnými rýmovačkami,které dokonce deformují krásnou češtinu.Ale společnost asi neuznávala přísné názory profesorů,opájela je zdravá nesmyslnost,recese Pánkových básní. Ovšem je
nutno dodat,že ani tehdejší nejslavnější pražští recesisté nemohli s určitostí prohlásit, jsou-li Mistrovy básně recesí nebo myslí-li to vážně.Tedy i oni
se dostávali do pozice nevědoucích a klamaných.Působnost Mistrovy poesie byla
ovšem dosti omezená vzhledem k nulové veřejné publicitě. Omezovala se na kruh
ctitelů sdružených ve spolku SOUKUPP/Spolek ochotných uctivačů krásného uměníPepy Pánka/.Vtomto spolku také vznikl pojem Pánkologie,který vymezuje vždy určitý počet básní právě přednášených. Pojmu se tedy dává určitá volnost, stejně tak jako dává Mistr volnost fantasii svého čtenáře. Volnost v takové oblasti myšlení,která není zrovna nejběžnější.
Na ukázku uvádíme báseň Max Brand,která byla samotným Mistrem přeložena do
několika zbytečných světových jazyků.
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Max Brand vzal pero do ruky
Colt 23 Číslo mu je vyrazil z ruky,
"Max Brand, to pero polož,
seňora za plentou čeká na soulož!"
Od té doby,co byl po souloži
ocitl se v louži
po západu se plouží,
žízní trpí na souši.
Až jednoho večera seňora ho spatří:
"Vstávej Brande je třičtvrtě na tři!"
"Co pravíš, ty hvězdo západu,
nevidíš, že mám smrtelnou náladu?
Ještě slovo a mluví Colt,
jakože mám v kapse žold!
Ruce mi zajedou k opasku
a tebe poznají jen podle obrázku!"
"Ty kloučku, že jsi Brandem?"
"Zatočím s tebou jako se šátečkem,
který na prsou svých nosím
a jednou ranou Coltu tě skosím!"
"Max Brand, nedělej to prosím,
udělám tě hvězdou a na srdci tě nosím!
Tu z houští vyletěla kule,
Branda zasáhla smrtele.
Brand si uvědomoval,
že slízá zpod těla
a pot mu kapal zcela zvesela po těla.
Na divokém Sápadě
Branda lepějí na záchodě.
Pro vraždu smilstva
a na koni hřebstva,
toí kanada v Západě:
Brand přejetej na tratě
žena mu umírá na souchotě
a děti v opratě..»
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