PATÁLIE OKOLO ÚVODNÍKA
Môj úvodhík v predošlom /Ôsmom/ čísle nesledoval žiadny zámer a meno
Ján Malina, 42-ročný železničiarsky robotník mi preblesklo len tak, z ničoho nič. Bol som preto překvapený, kečl prišiel list do redakcie od Jána
Malinu /aalej ho celý citujem/, hemžiaci sa výpadmi proti nášmu časopisu.
Čakal som, že list bude napísaný tvrdou robotníckou rukou na linajkovom papieri syna - §koláka. B9I som sklamaný a zárovefi aj překvapený. Lebo
list bol písaný KASIM REDAKČNÍM STROJOM /prístup k nemu v kryte má prakticky
každý/ značky Remington, ktorého "prednosťou" je, že mäkčene dáva pred písmená. V inkriminovanom liste sa to stalo "Malinovi" v slove, žiadam, keS
mäkčeň je pred slovom žiadam.
Eebol som nikdy dobrým detektívom, ale toto by udrelo do oka aj slepému» S domnienkou, že sú aj medzi nami nežičlivci, ktorí nám neprajú,
zostavam naaalej optimistickým, lebo viac. je takých, čo EKU a ľudom okolo
neho prajú.
P.s* Na Stefanovičovej 2/a nebýva žiaden Ján Malina.
Vážená redakcia,»náhodou sa mi dostal do rúk Váš "Sasopis". Je to nehoráznosť prvého stupňa, že dovolíte v študentských novinách napádať človeka - neštudenta, ktorý s nami nemal, nemá a po prečítaní ani neczce mať
nič spoločného. Neviam, možno to bola len náhoda, že Ste napísali Ján Malina, 42 ročný železničiarsky robotník, ale upozorňujem Vás, že taký Človek
existuje. To som ja. A žiadam Vás, aby ste sa mi ospravedlnili, pretože je
pravdou, ako píšete, že H v kolektíve je obľúbený", ale čistý výmysel je to,
že som sa obklopil trasorítkami, ktoré mi za zaplatené pivo odkývu všetko.
Naopak, som starý, zaslúžilý člen strany a dnes, keS sa mi dostal Váš časopis do ruky, teda na 1. mája, som bol vyznamenaný vyznamenaním "Za zásluhy o výstavbu". A myslím, že také vyznamenanie stojí viac, ako jedno zaplatené pivo. Žiadam Vás slušnou cestou o to, aby ste prešetrili, či vo
Vašom článku "Proti komu", podpísaným menom - duško - jedna o moju osobu.
Ak nie, tak by som žiadal bližšie osvetlenie všetkých udalostí, ak áno, budem Vás nútený pre urážku na cti, lebo to, čo píšete je nehoráznosť.
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> Ináč Vás musím upozorniť, že celý ten Váš platek mi je akosi podozrivý a stále mi nie je jasné, odkiaľ je riadeným

án Malina
tefanovičova 2/a
Bratislava

Zasa som sa pristihol v pochmúrnej zamyslenej nálade, keä mi priniesli
zvesť o vykradnutí redakcie vysokoškolského časopisu "Reflex". Jar je tu,
máj jasá, hrdličkin pozýva k láske hlas a ja zbytočne skormútený, rozjímam
nad takou malichernosťou, ako je krádež a vlámanie, ktorá aj tak málokoho
vzruší. Sme dnes y čudnom spleenovom stave, unavení večným chvatom za kúskom "žvance*" a ked práve čírou náhodou nekradnú perinu z našej postele,
ani nás nenapadne zodvihnúť hlavu z prachu, nie to ešte zakričať - "Zlodej,
chyťte ho".
Akýsi neznámy nočný návštevník si p? ide prezrieť miesta, ktoré by pre
neho mali byť tabuizované. Vytlačí sklo v okne, vojde do miestnosti, pootvára skrine a sloly, potom oknom odíde. Aby mal nejakú pamiatku na svoj nevšedný nočný výlet, vezme si aj redakčný materiál, nie veľa, ale len ta
najdôležitejšie a najcennejšie. Adresáre, materiály do nových čísel, osobnú korešpondenciu'redaktorov, nahrávací magnetofon a nejaké to kilo staršieho papieru z archívu. Nemám presný súpis strát, ale iste to muselo mať
veľkú zberateľskú cenu, keä z erateľ tak riskoval. A prečo,nie. Veď ten časopis má už akúsi pošramotenú povesť, je ostro sledovaný SUTI /hovorí sa
dokonca, že u pána Gtrieša sú permanentne pripravené dve stoličky - jedna
pre "Reflex" - a druhá pre "Literárny život" /a ľudské reči nerobia z komára vola/.
Premýšľam, len tak, len pre vlastné potešenie o type ľudských tvorov,
ku ktorým priradiť nášho neznámeho. Vychádzajú mi dve možnosti, takže tým
Svejkom so asi zaťažený. Osoba varianty A - je prišliapnutý človiečik,
s mohutnou bradou, s baretkou, celý v čiernom. Celou svojou bytosťou sa
snaží tváriť nenápadne. Iste patrí k vzdelanejším ľuäom s vyšším IQ. Rád
sa prehrabáva v cudzích písomnostiach s pocitom zadosťučinenia, že ochutnáva zakázané ovocie. Má rád pokoj, bezpečie fotela, kde nikým nerušený
si môže prečítať a preštudovat "svoj" úlovok. Jeho životným krédom bude
asi heslo - "Môže sa to raz hodiť".
Ten pán s ozn§čením varianta B - je iste fanaticky usilovný pracovník rezortu "Zberne suroviny", ktorý nemyslí na nič iného, len na prospech
svojho podniku a vyplnenie hesla:"Papier k papierku, tona za chvíľkuzbieraj starý papier, šetríš našel lesy." Pobieha medzi nami s hlavou sklonenou od starostí s pohodenými kúskami novín. Určite je to pedant, dbajiíci
o úplný poriadok a čistotu. Po pravde řečeno, má i moje sympatie. Svojou
snahou zachrániť další smrek je až dojemný. Len mi v hlave vŕta, prečo si
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musel vybrať za "zlatú baňu" práve redakciu chudobnučkého študentského časopisu, keä v Bratislave je budov so zbytočným papierom viac než dosť. No,
na vine budú asi zlé, nedostatočne informácie... Alebo, že by sa špecialízo
val výhradne na papier od novín? V tom prípade som mu ochotný dopomôcť k
Čialším kilám.
^
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Mám totiž radšej smiešne postavičky otcov zbierajúcich papier pre školopovinné deti, tie totiž neškodia. Príšery v Čiernom mi nahánajú hrôzu,
preto by som sa nerád s pánom A stretol. No aj tak, keby ste ho náhodou
niekto poznali, toho nášho "nočného lovca papieru", oznámte mu, že i v redakcii EKA leží žiadaný papier, rôzne materiály. Svoju návštevu n§ch oznámi dopredu, necháme otvorené dvere. Prepaľovať sa cez dvere autogenom by
bolo značne pracné a mohlo by aj narušiť našu pripravenosť proti vojne.
Ak si myslíte, že moje závery o nočnom návštevníkovi sú absurdné, vymyslite si niečo realistickejšie. Môžete tiež pomôcť našim vyšetrujúcim orgánom, aby uzavreli Drípad vlamanie v čo najkratšom možnom čase. Platia
predsa u nás zákony/ a ja by som bol nerád, keby nabudúce miesto papieru
ukradli aj mne. S jedlom totiž rastie aj chuť.
Dalimil mladší

Je to iba v ekonomike ?
Amicenkovia, to je iba rečnícka otázka, aspoň pre mňa. Dokonca všetci, ktorí sa zamyslia, povedia: Nie, ale... a tu sa to začína, tu mám chuť
sa pýtať nielen na to, kde to teda je, ale aj na to, prečo to teda iba na
ekonomiku váľame.
Lebo, veru, od prvého Dna obmedzených slobôd nám ľudia, čo sú s nami
/"Dôverovať, ale preverovať" - K.Gottwald/ ustavične opakujú, že pravda
je teda takáto, súdruhovia /pani, kolegovia/, a treba si urobiť poriadok
najprv v ekonomike.
Však - Čo by rgohla znamenať táto tendencia, obrátiť všetky pohľady k
ekonomike, to mi vrta v hlave.
Ak by šlo'iba o kampaň v masových komunikačných prostriedkoch, mávol
by som rukou, už sme sa od tzv. publicistov dožili veľa ráz vulgarizácií,
ktoré pramenia len a len z ich nedostatočnej erudície. Ale v súčasnej kampani novinári robia iba nahrávačov a komparz. Sólisti a dirigenti sú oveľa
vyššie v hierarchii našej nivelizovanej spoločnosti. Až ceckom vysoko. To
by nasvedčovalo, že veľijá vulgarizácia Marxovho učenia o zakladni a nadstavbe má dnes dosť silne politické pozadie. Že naši predstavitelia, ktorí1
si denne pýtajú čas na pokojnú prácu, považujú tento zastierací manever sa
potrebný. Radšej si totiž myslím, že to robia vedome, než to, Že nevedia,
čo činia.
Lenže potom ma už napádajú veľmi nepríjemné paralely
tým, na čo sme
pol roka od srdca pľuvali. Zdá sa, že sústredenia na ekonómiu sa deje znova podľa vyšššej smernice, teda je to prejav čisto politického tlaku špičky
stranického a štátneho aparátu na verejnú mienku. Manipulácia do tzv. menej eruptívneho pásma /kiežby.../
Zaoberať sa však s ekonomikou na základe intencií mocenského politického centra vedie* predsa k deformáciám a v dôsledkoch k zničeniu nositeľov takejto moci. Je to zákonité a dogmatici by. povedali dokonca, že triviálne Nie je vôbec jecto, akým spôsobom /spätne?/ ovplyvňuje nadstavba
základn11* Äovnako nie je ľahostajné, ako predstavitelia moci v nadstavbe
vsugerúvajú svoje riešenia. Pritom za delikty v oblasti hospodárskej je občan
^
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najľahšie postihnuteľný /ak by náhodou rozmýšľal inak/.
M Mih «l A vôbec, cítiť tu odporúčania "môjmu národu", aby sa staral
m / M Ľ H O to, čo a ako vyrába a nestrkal nos do politiky, kultúry, in^ ľ j H , W formácií, správy vecí verejných a tak podobne, veci má na to
^
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predsa svojich predsataviteľov. /Treba normalizovať náš vnú-

torný život, aby vláda mohla vládnuť... -Ing. Černík/.
Občania sa odmenia odovzdaním pretlačených volebných lístkov v určený na to deň a vybranú hodinu. Tým sa zároveň zachová zdanie konsolidovat
ného štátu, čo bude také idylické, že aj zapadni /a nielen zápaní/ imperialisti stratia záujem o naše vnútorné veci.
Určite je to zaujímavý, aj keď nie originálny spôsob osamostatnenia nadstavby od základne. Á stojí to za to, aby sme si ho, spolu 8 jeho dnešnou argumentáciou bližšie všimli.
TROCHU
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Spoločenský systém môžeme na určitom stupni abstrakcie podrobiť "rezom", aby sme takto anatomicky na danom stupni nevedeckosti, trochu poodhalili jeho štruktúru. Za priaznivého zhluku okolností sa nám z^javí niekoľko relatívne dokonalých okruhov systémov - ekonomický, politický, hod-,
notovo-kultúrny, psychický atd. Každý z nich je relatívne samostatný. Každý sa správa a vyvíja spoločne s ostatnými. Niet priority v normálnom sociálnom systéme z hľadiska dominancie. Disproporcie vo vývoji subsystémov,
stvorené z nevedomosti alebo bez vedomia ľudí vedú k nepevnosti, inkohorencii sociálneho sygtému, ako celku. Stav je histiricky dlhodobo neudržateľný a podľa stupňa akútnosti dochádza k priamoúmerne silným spoločenským otrasom. Politik, ktorý odsúva riešenie problémov, alebo ich rieši
•subjektívne bez ohľadu na skutočne spoločenské potreby je z právneho hľadiska iba hlupák - a je to vlastne jediný prípad, kedy je neznelosť zákonov ospravedlňovaná.
Chcem tým iba povedať, že nie je možné odsunúť riešenie problémov
všetkých ostatných subsystémov na dobu, kedy bude vyriešená situácia v jednom, hoci ekonomickom. To je predsa zvrátený ekonomizmus, dogmatickáspotvorenina marxistického, či ešte skôr engelsovského chápania úlohy ekonomickej činnosti Človeka. Je to téza veľmi pohodlne zneužitelná, Čo vedie
dosť jednoznačne k jej opaku - že totiž politika /najmä politikovia/ sa
zaoberajú hlavne ekonomických subsystémom a to podľa svojich subjektívnych

predstav.
Stéle ma straší slovná väzba, tak často použité:... lebo súdruhovia, pravda je
takéto..." Politika nadobúda nebezpečnú
TtfcCO tTÉ NEBOL
prioritu voči ekonomike. Á nič nemení na
CELÝ TS'ŽDElď
tomto fakte jej zdanlivý ústup, kedy poliSOH s! MĹHÍ tikovia prikazujú národu zaoberať sa ekonomikou - je to gesto vládcu, čo povoláva
SOBOTY
a odvoláva podriadených.
Kdesi sa berie potreba, aby pár ľudí
ukazovalo cestu myslenia obom národom tejto
republiky. Aby "nášmu ľudu" určovalo, čo
riešiť a čo nie národom tejto republiky.
Ale títo politici zabúdajú, že dostali na
starosť celý spoločenácý systém, nie iba
ľubovoľnú časť. Ak naozaj nestačia na takú
veľkú úlohu... - nech sa^poľahnú nielen
na seba, nech sa znovu pokúsia znovu spojiť so všetkými, ^ech znovu uznajú svojich
spoluobčanov za hodných ich občianskych práv - aspoň tých práv, čo im nedokázali nedať ani predchádzajúce režimy /t.j. určite usporiadania vzťahov v subsystémoch a medzi nimi/.
Lebo skutočne hrozí potreba vodcu, či fuhrara. To je najhroznejšie,
čo môže národ postihnúť, kedy sa občianstvo vzdáva svojej podstaty ochotné
ku kolektívnej samovražde, ak to fuhrer uzná za vhodné. A tento strašný
stav nastáva vtedy, keci je rozvrat vo všetkých subsystémoch, kedy nemôžu
sa tieto normálne vyvýjať, teda hľadá sa úniková, najčastejšie degresívna
cesta vývoja. Vtedy neexistuje ekonomický systém, ale hospodárska politika,
neexistuje politický subsystém, ale politikárenie úzkej vrstvy, neexistuje
hodnostovo-kultúrny subsystém, ale politická inštrukcia, neexistuje biepsychický subsystém, iba masy. A neexistuje funkčný sociálny systém, iba
systém už disfunkčných inštitúcií a odľudštených hodnôt. Je to konglomerát fungujúci zotrvačnosťou a cez nu poznačujúci nových a nových jedincov. Tento stav však nejako vzniká a určite sa aj udržuje poznateľnými nemoci. Teda sú možné aj východiská z tohto stavu a to bud zamedzením symptonov vedúcich k stavu občianskej rezignácie, alebo pretvorením celého systému, prejdením na iný režim. To prvé nám bolo znemožnené
pred dvadsiatimi rokmi. Toho druhého sa nesmieme vzdať, aj keä je zdanlivo neskoro. Je tu šanea: Ak nás už prešiel strach, musíme sa uvedomiť, ale
v inom zmysle tohto 3lova. Nie stotožniť sa s daným stavom, ale so svojimi
ideálnymi predstavami nového usporiadania spoločnosti, lebo je to naša
vec a nie našich politikov. Oni muaLa predsa svoj ľud poslúchať, a to v
mantilechoch, ktoré mu ľud vymedzil. Aspoň v normálnom systéme - normalizácia, to predsa žiadajú naši spojenci, aj keci nám ich horlivosť dosť zavadzia, to próve pri normalizovaní nášho spoločenského systému.
Musíme byť realisti. A raalita hovorí, že-zmena systému môže vzniknúť jedine v jeho vnútri. Systém si totiť zabezpečuje /či špička predstaviteľov systému si zaručuje/ lajálnosť svojich členov a to veľmi drasticky- presadzuje svoj hodnotový systém a na jeho základe vnucuje v jednotlivých subsystémoch obmedzený, udržaniu systému neškodný, vejár riešení
konktétnych situácií. To je často aj škála zvestovateľov, ktoré výdy povedia, -čo treba robiť.
V týchto podmienkach sa realita jedinca redukuje na metabolicko-technologickú jednotku, určenú reglementom vnúteným zvonku. Heglement konania
jedinca teda neodráža jeho možnosti, lebo systém schopnosti človeka prísne selektuje. Pritom za škodlivé sa počíta všetko nadbytočné, technologicky
vo funkcii človeku pridelenej nevyužiteľné. .Škodlivé sa sankcionuje pri
každom prejave. Dochádza k odľudšteniu,'nivelizácii
na úroveň súčiastky sociálnej mašinérie. Táto modifikácia človeka nemá mať samostatné postoje v oblastiach, ktoré jej neprideleili a v oblasti,
kde funguje, v otázkach mimo prísne ohraničenej kompetencie.
Hodnotový vzorec takýto nereglementovaný záujem odsudzuje ako
abBormalitu. To otvára priestor pre manipuláciu zvonku - od
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výchovy,cez školu,pracovné prostredie až po kulturu a ideologiu.
Teda uvedomenie 3i tohto strašného mechanizmu,jeho slabin,toho,
v čo chceme zmeniť dnešný stav a celé márne možnosti.to je prvý krok,a pre
tých,čo to dokážu,prvá šanca,až vtedy sa stávajú politikmi.Od tej chvil«
musia rátať,že pri chybnom krok^ budu braní na zodpovednosť ako politici.
Záleží len na nich,koľko prežijú nadarmo a o kqľko si skráti® žifrot. Ale
od tej hodiny H,kedy si vytvoria svoju cestu,su aj plnými luami a to im
zostape na celý život - so všetkým príjemným i zlým.
0ím menej bude ľudí v mase a čím viac ich bude občanmi - nie podľa
mena, ale podľa samostatnost i, tým horšie pre vierozvestcov a fíihrerov.Tento systém treba donútiť,aby zo zotrvačnosti nevytváral aj z budúcich ľudí
ovládateľné bytosti. To je prvá neľahká úloha. Nedajme sa zviesť kampaňami,tie sú na to,aby sa nakoniec smial silnejším ked raz prerazíme, pre boha neopakujme omyly terajších kormidelníkov našej spoločnosti. Značilo by
to dve veci - že sme rovnako nevedomí a ignorantskí voči objektívnej realite a že rovnako dôjdeme ku katastrofe.
Končím,viac miesta mi ne pri delili, nabudúce b.y som rád niečo o slobode občana a o suverenite Štátu. A - dúfam,že mi napíšete,alebp sa niekde
stretneme na slovíčko.To nemyslím na všetkých,na Februárku chodím nerád.
J .E. Fekete

wp$M
/poznámka na okrajv- p§m§ť mi jižvtak presne neslouží,takže nemohu
s určitostí tvrdit,co presne rekl,co pres
/Poznámka na okrajv- p^měť mi již tak presne neslouží,takže nemohu
s určitostí tvrdit,co presne rekl Karel a co je výplod mé bujné fantazie./
„ Začalo to někdy pred 25-ti lety v rodine knihtiskaře £ryla,když do
svetla tohoto divného sveta,plného apokalypsy,vklouzla tvár novorozence,
jemuž dali jméno Karel.V okamžiku,kdy z nitra,poskytujícího bezpečí,přišel do nejistoty,bez dlguhých cavyků se projevil svým obranným klikem.
Plácnutí porodní báby pres zadek bylo prvním úderem v jeho životy,aymbol
dneška. Uder padl,plač tvorečka,ubohého chumáče živgta,byl odpovedí.S novým životem se zrodil i obrapqý reflex.Protestním křikem vše začalo a
ostatní "velké vegi" jsou jen výsledkem této gialicherné příčiny- Jsem zásadne proti jakémukoliv násilí,příčí se mi zejména na bezbranných. Proto musím křičet,volat své n e, nesouhlasím, když kat o morálce káže a silný rdousí slabého. -

Pak prošlo pór všedních roků»poznačených
klukovs&ými boulemi i šrámy na duši,až nasledoval presup do důležité funkce kádrové rezervy v továrne na záchodky.Zde došlo asi k povestnému zlomu.Ker arnik, babra jící se a J>línou, mající možnost dotýkat se skutečných veci,nazývat
e„pravým jméaem,chce totéž po svém okolí,
orkost z pocitu zklamání nad tím,že to nejde;
áal z bezpráví a nespravedlnosti,nutí brát
rukou kytaru,nutí vyzpívat se z bolu. Krásne
dovede zpívat šest strym,když má o čem.ZpívQjí smutne,smutný j§ svet,trpká jsou slova tech,
co musí pít blín,vedouc,že není to mléko, jak
nghapebne hlásá nápis na lahvi. Kryl zpívá dôverne, znaje nenávidet. - Nenávist nesmí být
slepá a níjká. Taková je lehce zranitelná,tudíž zbytečná.Když nenávidím,
musím to ¿elat velkoryse,n§ztraceje glanc.Jinak to nemá smysl. - Milovat, závidět , toužit a hlavne snít. Objavovat skrytou krásu i v pošlapaném
kusu trávy.
Dlouhá a trnitá byla cesta k dokonalosti,častokrát nutkání vzdát se
všeho bližší než pravá ruka levé. Sedm let po prvních krůčcích v teplickém "DJvadólku pro známé",natáčení v Ostrave,proráží konečne do vedomí
lidí pres Černých "Houpačku".-Tu nezakázal nikdo zhora,byla likvidována
vnitřorozhlasovým opatřením,když pan Dalibor Bagler zadal vyrazení písniček ^Nezapomeň si tu klobouk" a "Bratříčka". Černý to odmítl.Já,i kdybych měl cokoliv proti "Junioru 30%nikdy bych se nepodepsal pod papír,
kterým se ruší. Tu se,hraje vyložene unfair hra od pánů Navrátila,Valenty ,Prostejovského, kteří tak získali monopol nad celou "pop-másic" .Proto
je Houpačky škoda,dnes neexistuje žádný konkurenční nezávislý porad,vyhledává jící nové talenty. Žádná top ji nemůže nahradit. - Vzali mu mikrofon,jeho písničky jsou nedoporučeny,tudíž se nehrají.Kdosi suplující
za osud,či dokpnce osud s^m,poskytnul Karlovi opeJ možnost vykašlat se
na všechno zhořknout ješte více.Otázku rezignace řešil po svém. Sebral
malý batůžek,tak na jednu košili a kartáček na zuby,svůj kapitalistický denník a vydaj. se na vandr za posluchačem po známých cestách,které si
vyšlapal ješte preg lednem.
Tak tu sedí přede mnou,menší,podsaditý,se svou nerozlučnou družkou,
kytarou Natašou rytířovou,s modrým§,uprrímnýma očima a bezstarostnou klukovskpu bezelstností. Rozesmátýma usty v širokém obličeji kacírsky tvrdí
- Nedelám protest-songy,já jenom konstatuji to,co vigím a cítím. Je nezbytné koukat kolem sebe,jipak by mohl zabloudit,či někam spadnout. - V tu
ránu mám po iluzi,on se smeje a mává rukou.Pokračujeme dálvv nezáyazném
kecání„o„všem možném,o ženských,které musí být holčičí a pritom nežné,
musívvedet,co chtějí,dosahujíc to ženským způsobem. Mluvíce o lidskgm
nevdeku,o zapomínání - Nemelo by se zapomínat na ljdi,kteří byli umele
zapomenuti. Je strašne trapné objevovat velikost někoho,^do byl yeliký
už dávno - což dovedeme 9 rychlostí,nemající obdoby.Na pretrag přichází
iwhodnocení západních zpgvákfl. - Dylan a„ti druzí jsou vlastne chudobnejší o jeden nejzákladnější pocit - o vedomí rizika.Jsou odkojeni něčím
takovým,čemy se říká benevolence,tolerance k názoru druhého« Vezmi si na
druhé strane gruzínského zpěváka Odžukavu,tomu za jeho písně nakonstatovguLi dva roky kriminálu.T tom tkví celývten rozdíl.Cas kvačí nezadržatelne k jdenáctévhodine,kdy začíná další predstavení. On jako "profesionál"
začíná„vždyvpresne,tak rychle sháníme taxík a jdeme vystupovat.
Preplnený sál čeká,hučí nedočkavostí»vlastního slova neslyšíš. Jako
zaklínadlo působí jeho jméno.Tiše vyslovenp na mikrofon vyvolává klid v
místnosti,představení začíná. Kryl není zpěvák se školeným hlasem,se zajímavými melodickými skladbami.JPodmanivost jeho písnívtkví v textu.Proto mu obecenstvo přímo visí na stech,lačne chytá každé slo^vo,ani nedutá .Pravdy, které je třeba jako soli, se zde rogdáI s B B v é P9 plrých hrstegh.Je šokující^provokuje,ale co hlavne,nuW ^ V ^ ^ F W tí přemýšlet .Nesmiřovat se s nepřijatelným, s lhostejností.
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Zvyknout se dá pomalu na všechno,zvyk je železné košile.Prpč se však do ní
oblékat,když je tak nepohodlná a ke všejpu škrábe u krku. Predstavení končí,K§rel si spravuje hlasivky vejci uvalenými na hniličkuva jen tak bezdečne říká - Víš,nemám rád pesimisty,šíří jengm černé videní kolem sebe a
také smutek.Konec koncfi jsou to pitomci.Stejne je to i s optimistama,ti
rozsévají vzdušné zámky a plané iluze.Pak náhle,když jim to ružovučké monstrum padne,jsou vydgšeni.Nejlepší je nenechat si od nikoho nic ngbulíkovat.Každý z ná§ má prege vlastní ^lavu4tou se musí myslet a hlavne 'anga- „
žovat se,být gyi tom,někde uprostřed dení. Když pro nic jiného,tak alespoň
pro sebe. Neverím na lhostejnost u mladých. Všechno,co prožili,je v nich.
Jsou tím gatíženi. Ze silného prožitku se nedá vyspat»nevyženeš to práškama. Náter vězí hluboko v duši. Tam to nejde tak snadno,jako seškrábat
nápisy ze zdi.'
„
v
Teprve t§hdy,když jsme se po třech dnech rozloučili,jsem si uvedomi^,
že jsem chtěl jenom kratičké interview. Pro krátkost ča§u nezbylo na ne
mísja. Hlavou mi poletují texty jeho písní a já jenvchtel ukázat,pouze
t obe, čtenáři, j aký ten K A R E L
K R Y L
vlastne je.
-kop-
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Vážená redakcia!
Dovolte gii,aby som pomocou Vás predostrela
tioto riadky Studentskému parlamentu VŠE v Bratislave .Prosím, ospravedlňte ma! Verím vo Vaše
porozumenie,vopred Vám dakujem.
Študentskému parlamentu VSE v Bratislavě
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Vami usporiadaná tradičná veľkolepá súťaž o
r-t a.
titul Miss Economia Európa 1969 sa skončila.tyo zosHifi
talo tu ešte niečo vysvetliť a objasniť,aspoň dom> .«•• *
A
datočne .A to je už povinnosťou Vás,usporiadateľov.
•v
Neuvedomujete si,že ste niečím dlžní Vami navrhnutej adeptke súťaže,Vašej kolegyni? Myslím si,že
áno! Ide o jej reputáciu,treba jej dať morálnu satisfakciu. Na niečo ste celkom zabudli.Neveríte?
Stalo sa to na finálovom vyvrcholení súťaže v bratislavskom PKO.Lakonické celkové jej ohodnotenie porotou a zvlášť 'istého**
člena poroty nízkym počtom bodov pri jej "defilírke** pred porotou vyvolalo
vlnu ngsúhlasu i piskot obecenstva.Nik si nevedel ;vysvetliť,prečo Miss Eco
nomia ČSSR 1969 bola tak nízko ohodnotená v kategorii celkové hodnotenie.
Nebola to jej vina. Verejnosť mala byť oboznámená o pravom skutkovom stave
Možnosť k tomu bola. Konferencierka mala aspoň ohlásiť pri jej nástupe,pre
čo dostala taký nízky počet bodov,čo zavážilo pri jej horšom umiestení.Mys
umiestení.!^
lím si,že nemusím Vám vysvetľovať,že všetko zavinil jej zlý
zdravotný stav.Mnohí z Vás,usporiadateľov,viete a ste s§ aj
na vlastná oči presvedčili pri návšteve u nás ešte v den samotnej súťaže,ako to bolo s jej zdravím. Pravda, je tomu tak,
páni: Hustý, Demeter, Křesťanko. Dodatočne prezradím Vám,aj
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to,nech pravda vyjde nasvetlo, že týždeň pred
vyvrcholením súťaže lekár nariadil Dadke nutnú hospitalizáciu. Zdráhala sa, ambulantne sa
liečila už dlhšiu dobu, užívala lieky; dúfala,že do súťaže bude s ňou všetko v poriadku. Z pocitu dobrého svedomia a morálnej zaviazanosti 'nezriekla sa súťaže,radšej sa mala
a priam z lôžka pod clonou antibiotík štartovala do finále.No jej chorobou zavinená neúčasť na niektorých podujatiach,úzko súvisiacich
so súťažou,čím vraj podcenila porotu,odzrkadlila sa na jej celkovom nízkom ohodnotení porotou aj na horšom umiestení.Nestačí teda priviesť niekoho k piedestálu,ale aj starať sa o
neho po každej stránke. Nič iné, iba zlá verejná mienka ju veľmi m£zí,ako i neznalosť verejnosti,ako to bolo s nou. Neopodstatnené sú
aj výroky /ako simulácia/,dokonca aj mnohých
z usporiadateľov. Ako to všetko napraviť,objasniť? Máte dostatočnú možnosť - bohužiaľ Váš časopis. Verte, že krivdy, intrigy, nevšímavosť, pošliapaný cit mladého človeka veľmi
bolí!vNiekedy sa to aj v živote vypomstil
Go k tomu ešte dodať? Dagmarka neušla
hospitalizácii. Dnes na nemocničnom lôžku má dosť času uvažovať o všetkom,
čo sa s nou,nie z jej viny,stalo. A všetko ju mrzí, bolí...
Nie je Vám ľúto citu mladého dievčaťa? Vašej kolegyne? Kto si povie;
mea culpa? Niekedy nevyplatí sa ani zdráhať sa zneužiť dôvgru niekoho, v
Dadkinom prípade dôveru školy,ktorá ju vybrala k súťaži,ked ide o samotné
zdravie.
No a k štedrému rozdávaniu titulov zahraničným účastníčkam /stalo sa
to aj vlani/ a k zaznávaniu našich dievčat na domácej pôde radšej sa vyhnem dalšiemu komentáru.
A napokon ešte,verte,hlboká nevšímavosť pri samotnej súťaži dotkla
sa nielen jej,ale i mňa,matky.

(m
ODPOVEDÁ MILOŠ

Kamila Kŕočková
matka

K 0 N G O K, prezident súťaže

M E E '¿9:

1/ Ako sa staviaš k listu pani Kročkovej?
Zčásti s listom súhlasím,avšak musím vytknúť niektoré nepresnosti,
zapríčinené neznalosťou faktov.
Po prvé: jednalo sa o medzinárodnú súťaž a porota pri žiadnej z akcií /nielenvmedzinárodnej/ nie je kompetentná na to,ab.y vysvetľovala a zdôvodňovala,prečo dala práve taký počet bodov.
Po druhé: porota bola zložená z odborníkov a môžem povedať,že nebola
vôbec ovplyvňovaná organizátormi tejto akcie.
2/ Pani Kročková žiada pre Dadu morálnu satisfakciu.
Áno.Musíme naozaj len kladne hodnotiť jej účasť na voJbe,lebo v tom
čase bola choré. Avšak samotná Dada spravila chybu,ked v piatok
/9.5.1969./ ráno o desiatej neprišla na meranie proporcií, ale na
vyhliadkovej plavbe po Dunaji večer o piatej bola. Je veľmi nepravdepodobné, že behom siedmich hodín sa jej zdravotný stav natoľko zlepšil.

3/ čo hovoríš na "štedré rozdávanie titulov"?
Štedré rozdávanie titulov má na svojom konte porota a v žiadnom prípade nie organizátori.
4/ Mala Dada možnost? vyhrať MB*: '69?
Podľa toho zdravotného stavu,v akom bola Miss Economia ČSSR 1969
áno. Jej vtedajšie rozmery vohovovali medzinárodným parametrom,avšak choroba v polednom čase zanechala aj na nej stopy.
-duško-

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
V mesiaci,máji sme sa mali možnosť zúčastniť^na dvoch kultúrnych podujatiach ekonomov:J4nošíkovom večere,poriadanom SR internátu na Soltésovej ulici, a na MEE 69.Nedá sa /a ani to nik nechce/ porovnať význam týchto dvoch akcií,ich vhodnosť v súčasnosti,dá sa však porovnať prístup organizátorov podujatí k účastníkom.
Jánošíkov večer - možno.povedať - sa vydaril:nejdem tu rozoberať finančný efekt tohto podniku,ale každý,kto sa ho zúčastnil,dostal aspoň to,
čo mu bolo organizátormi avizované: porciu výbornej ž^vánskéj, pripravenú
majstrom kuchárom, pánom Vlkom, víno a nádielku folkloru od skupiny Technik. Teda fair jednanie "predávajúceho voči zákazníkovi".
Pravým opakom pôsobila verejné časť akcie europskeho formátu. Neinformovaný účastník sa až do začiatku domnieval,že v programe popri samotnej voľbe MISS uvidí aj populárne dvojice Lasica - Satinský a Suchý -Slitr.
Tešil sa na bohatý program,vtipných konferenciérov,jednoducho za týqh 50,resp.4 0,- Kčs,čo dal za lístok,sa chcel zúčastniť na akcii ozaj europskeho formátu.Nakoniec však odchádzal pringjmenšon} sklamaný - naivnější sa
snád domnievali,že„takto sa baví na európskej úrovni: Namiesto populárnych dvojíc L+S a S+S prišla totiž na akciu europskeho formátu,ktorá mala za úlohu propagovať Slovensko a slovenskú VSE narýchlo zohnaná praž-

ská dvojica D+S, teda Daníčková + Sehnal, ktorá sa pravdepodobne za taký
krátka čas nestačila pripraviť... A tak zúčastnení sa hned na začiatku
dozvedeli,že program bude vyzerať trošku ináč,ako je to napísané na plagátoch, ozvali sa dokonca výkriky /asi oklamaných chuligánov/:"Vráťte nám
vstupně a pod.,avšak to by organizátori nemali ani prečo robiť,ved na plagátoch bolo predsa jasne vytlačené i "Zmena programu vyhradená!".To znamená,že keby organizátori z^horlivosti nechali vytlačiť, že v hodnotiacej porote bude sedieť - kedže ide o akciu ekonomov - trebárs Karol Marx,
všetko by bolo v poriadku. Lenže o niečo menej horliví boli totiž organizátori v prípade L+S - nemali od nich ani prisľub,ba naopak,L+S účasť
odmietli - prvý raz ešte pred vytlačením plagátov. Je pravda,že organizátori boli za nimi znovu - po vytlačení plagátov - a boli znovu odmietnutí. Bolo teda viac ako giadúce v danej situácii na vytlačených plagátoch mená L+S vyškrtnúť. Casu na to bolo dosť. Postup zodpovedného človeka v,tejto záležitosti by bol aj priemerng vzdelaný farmár označil za
neseriózny. Pre úplnosť a objektívnosť: so S+S bola podpísaná zmluva,
"vybuchli až tesne pred akciou.
,
Vdaka tomuto všetkému mal potom účastník akcie europskeho formátu
jedinečnú príležitosť pozrieť si stereotypijý program: beatová skupina
Prúdy, konferenci ér i + 6 kandidátok na MEE 69, skupina Semafor,konfer*enciéri + 6 ďalších kandidátok,atd. až po voľbu MISS ECONOMIA EURÓPE 1969
Po voľbe prišiel rad ng tanec - do tanca hrala skupina Black-White,ktorú
organizátori akcie europskeho formátu vybrali systémom: hrá ten,kto najmenej pýta. A tak na akcii europskeho formátu hrala skupina,ktorá má už
svoj zenit za sebou.
Takto teda si vyzeral verejný program akcie europskeho formátu.Človek, čo sa pripravil na to, že zhliadne nejaké show, odchádzal znechutený,rgsp. neodišiel a gpravil to, o čom spievajú V+W v jednom krásnom blues
"nádeji jedine ve víne hledám". Lenže ani v jednej vinárni sa neplatí 30,až 40,- Kčs vstupné...
Celkový dojem z tohto podujatia mám Jakýto: dokážeme zorganizoval
menšie, nie také obligátne, honosné /aspoň názvom/ podujatie. Prečo? ,Ťažko povedať,chyba je azda v tom,že pri organizovaní takejto akcie europskeho formátu sa objavuje čosi ako "šetrnost"',/z ktorej sa nakoniec vykľuje
obyčajná netaktnosť voči obecenstvu/ a akoby"zviazaná vynaliezavosť" organizátorov. Budme naivní optimisti a myslime si,že je to zvýšenou tiahou
zodpovednosti... nie nechopnosťou.
Snažil som sa na tomto mieste oboznámiť čitateľov i s pozadím organizovania MEE 69. Ak sa v tomto hodnotení nachádzajú nejaké chyby a ak
neuvádzam nič o efekte MEE 69 /aby som bol úprimný,o ničom konkrétnom neviem/, tak prosím o prepáčenie - riadil som sa totiž slovami hlavného orgajiizátora MEE 69 Miloša Končoka:"Každý novinár,ak chce o niečom napísať
dobrý článok,sbaží sa získať všetky informácie".Ak sa teda v mojom článku nejaké chyby /okrem pravopisných/ nachádzajú,je to zapríčinené len a
len tým,že mi napriek mojej úprimnej snahe nebolo umožnené dostať sa k
zdrojom informácií,resp. na miesto,kde sa zdroj informácií nachádzal.

A ešte jedna poznámka: Na početné dota?y čitateľov,ktorí sa čudujú,
ako sme mohli uverejniť tak primitívne napísaný článok,ako článok M.Končoka /v EKLJ č ,8/,hemžiaci sa osobnými invektívami a neotesanými zvratmi*
máme toto objasnenie: EKO chce byť široltfa forom všetkých poslucháčov VSE.
Preto uverejní všetky články,ktorých obsah sa týka študentov a školy a
záležitostí okolo nich a nej.
Pri článkoch vyžadujeme uviesť plné môno autora.
-ch-

opórslmí
V jeden z prvých májových večerov
som bol svedkom časti rozhovoru dvoch
intelektuálov,ktorých si veľmi vážim.
Hovorili o nás,študentoch,o študentskom
hnutí. Bolo to len pár viet, čo sa mi
podarilo vypočuť, mimochodom,s ich vedomím, ale aj tak ma prinútili zamyslieť sa nad týmito problémami,ktoré
sa nám donedávna zdali byť úplne jasnou a samozrejmou záležitosťou.Dnes to
už však také jasné a somozrejmé je už
mnohým,ako dokazujú články v rôznych
študentských časopisoch /Reflex,Studentské listy/.
Mysleli sme a verili: sme skutočnou a nie len potenciálnou politickou
silou.vieme vykonať /alebo spáchať?/
politické činy,vieme sa angažovať.
A hľa: "Nevedia sa angažovať"- hovorí
popredný slovenský herec nemenej známemu publicistovi -"vedia ísť do ulíc,
nevedia väak nájsť dôstojné forný protestu". Výrok,ktorý sa bude zdať niekomu nepravdivý,inému diskutabilný,mne však v momente,keď som ho počul,
nepríjemne pravdivý. Odznel pri akcii,ktorá sa nazýyala "Jánošíkov večer".
Neviem,komu napadlo dať tomuto,po istej stránke snád aj prijemnému,hoci
z finančného hľadiska deficitnému večeru takýto názov. Vždy som si nyslel,
že meno Jura Jánošíka /odhliadnuc od jeho skutočnej historickej ceny/,je
pre slovanský národ symbolom boja proti nespravodlivosti,útlaku a nadvláde .Myslel si to zrejme aj onen herec.Máme azda toľko historických osobností,Že s ich menami môžeme takto hazardovať...To by sme mohli potom niekedy usporiadať orgie a nazvať ich Štúrovým večerom.
Už samotné akcie podobného rázu sú v dnešnej dobe dosť pochybné.Nie
som zástanca nejakého asketizmu,každý nech si dopraje, čo mu hrdlo ráči.
Ale ako masa si uvedomme,že za takéto večery, veselice, či misky /miss-ky/
živánskej nám poniektorí ľudia and company len podakujú, Takí,o ktorých
však my určite nestojíme,a predsa im hráme do kariet.Podakujú aj za to,že
sme akosi pozabudli na pochod štxírovcov na Devín i na generála Štefánika.
Ai$da sa nám už v tomto roku veľkí synovia malého národa nezdali byť dosť
módnym a príťažlivým artiklom? Ci to už nie šme my,Čo máme
byť v spoločnosti nositeľmi čistých ideálov,za mnohé z ktorých už bojovali aj títo naši predkovia?
Ak sme len unavení,alebo sme prechodne rezignovali,tak
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to nie je ešte úplne stratené. V politickej sfére sme boli nováčkovia,
neskúsení,málo odolní proti zlobe tohto sveta a treba nám preto obnoviť
si sily. Len nám táto regenerácia nesmie trvať djho.Možno však,že mimovoľne prijímame tézu,že spoločnosti je únosné,ked sa politikou zaoberá
maximálne 10% jej členov /poznamenávam,že 10% obyvateľov našej vlasti sa
len úplnou náhodou rovná počtu členov istej organizácie/. Reči podobného rázu,ako že najlepšie je robiť kultúru /najskôr asi "kultúru"/ a
politiku nechať plávať, by tomu nasvedčovali. Strašné by však bolo,ak
by sme aj my boli nasiaknutí duchom malého českého či slovenského človiečika, koncentrát u to nízkeho malomeštiactva.
Nie som za to,aby sme sa zaoberali len pilitikou,nesmieme na nu
však zab"údať,lebo ide o našu budúcnosť. Je toho veľmi veľa,čo treba v
spoločnosti naprávať. Nielen spontánnymi demonštráciami,v to sme predsa len tým slabším súperom;musíme hľadať iné cesty,adekvátnejšie našej
rozumovej vyspelosti,také,aby nás nemohla potláčať hrubá sila.
V. Trnkus

KULOÁROV...
S radosťou oznamu.ieme - na našej škole bol už zvolený nový rektor. Je
ním profesor Mikuláš Sedlák,CSc. Trvalo to trošku dlhšie,ako u nás pri
voľbách býva zvykom /nadpolovičnú väčšinu hlasov dostal len jeden z
troch kandidátov - prof.Kočtúch,prof.Hutník,prof.Sedlák - až v šiestom kole/. Blahoželáme novému rektorovi ku zvoleniu a vyslovujeme
prosbu,ab.y z najvyššieho stolca vládol spravodlivo, múdro a veľkoryso k spokojnosti celej akademickej obce.
Nie náhodou EKO-klub navštívil - popredný spevák protest-songov„KAREL
K R Y L . Bol tu veľmi spokojný a touto cestou vyslovuje svoju väaku
poslucháčom i barmanke Gite.
Náhodou sa nám podarilo zistiť presný počet účastníkov veľmi zaujímavej besedy s predstaviteľmi národného podniku SLOVNAFT. Bolo ich 9,
/slovami: d e v ä ť / . Ostatní členovia EKO-klubu boli asi na pive,
či siali ľan.
Úplnou náhodou - sa na výlete,poriadanom Radou EKO-klubu zišli - čo
je počet úctyhodný - štyria turisti.
Konečne už začala sociálna komisia spoločne so študentskými radami
a dekanátom prideľovať miesta na internátoch.
Podľa nepotvrdených informácii - šéf študentskej straníckej skupiny odchádza na štúdiá do ZSSR,takže sa hľadá nový kandidát na funkciu predsedu.
Dôraznervyvraciame kuvičie hlas.v o finančnom krachu akcie MISS ECONOMIA
EURÓPE "69,pravdou je opak.
Nezakladá sa na pravde,že neznány páchateľ vykradol našu redakciu. Nie
sme ani zastavaní,všetci redaktori pracujú slobodne,rovnako VŠE je v najleošom poriadku.
Redakcia EKA sa dištancuje od kresby istého V^tor« Kubala na obálke sati^
^ŕv ricko-humoristického časopisu ROHAC č.21. Rôntgenový snímok
K V. Kubala skresľuje proporcie našej zvolenej MISS.
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Odpovedá s. doc.RNDr.Ing.Peter„Svätokrížny,
vedúci katedry matematiky na VSE.
5/ Prichádzajú poslucháči zo stredných škôl
dobre pripravení?

Toho času nemožno odpovedať kladne,avšak
nie je to také zlé. Možno s uspokojením konštatovať,že z roka na rok sú lepšig pripravení.
Na školu prichádzajú žiaci z S£S,SPS a SPTS
s dobrým prospechom,avšak z SVS so slabšom priemerným prospechom,než z odborných škôl. Studijné výsledky z matematiky sú však často lepšie práve u poslucháčov,ktorí prišli zo SVS.
Snažíme sa čím skôr vytvoriť z krúžkov homogénne kolektívy,zaviedli sme
úspešné vykonanie testu zo stredoškolskej l£tky ako jednu z podmienok pre
získanie zápočtu v prvom semestri,a to ihned na prvých cvičeniach. Toto
opatrenie prinútilo viacerých poslucháčov doplniť si poznatky zo strednej
školy,pričom niektorí sa naučili systematickejšie pracovať.Katedra vynaklada veľké úsilie,aby študenti pracovali cez celý semester»mesačne sa vyhodnocuje práca a dochádzka každého študenta,výkazujeme vedúcim učiteľom,
resp. vedúcim katediervtých študentov,ktorí zaostávajú,alebo nedochádzajú
na cvičenia. Jednou z dalších podmienok zápočtu je získanie minimálneho
počtu bodov na teste cez semester. Nezáleží teda toľko na t cm,či pri vstupe na školu vie jeden poslucháč o nejaký poznatok viac než druhý,ale viacej záleží na tom,ako sa zapojí do práce,využíva cvičenia,konzultačné hodiny Členov katedry a pod.,aby v priebehu pol roka odstránil svoje nedostatky.

tázjty,

4 / Ako majú poslucháči pristupovať k štúdiu matematiky,aby mohli absolvovať skúšky bez ťažkostí?
Po prijatí na školu treba už cez prázdniny preštudovať uloženú látku,
aby poslncháě po nástupe do zimného semestra mal čím väčší úžitok z prednášok a cvičení. Ak to neurobí, môže sa kedykoľvek stať,že sa stretne s
ťažkosťami.Nebolo by od veci,aby sme nenechávali prvákov bezradných,preto
na vrhujeme,aby napr.katedra pedagogiky uskutočnila inštruktáž,ako sa má
na vysokej škole študovať. Matematiku je potrebné študovať systematicky,
lebo ak chceme úspešne absolvovať prednášku,alebo cvičenie,musíme ovládať
určité prednášky z predošlej látky. Každý pochopí toľko,ako sa uspôsobí
chápať. Ak len niektoré ohnivko z predchádzajúcej látky z akejkoľvek príčiny poslucháčovi vypadne,potom má ťažkosti s jej absolvovaním pri dalších
prednáškach a cvičeniach. Preto sa snažme látku čím skôr stráviť,aby návšteva prednášok a naša aktivita na cvičeniach bola čím užitočnejšia pre nás.
V tejto súvislosti by som radil poslucháčom,aby viacej využívali individuálnych konzltácií,pričom mám na mysli skutočné konzultácie v tom zmysle,že
sa prídevporadiť poslucháč o probléme,s ktorýgi sa zaoberá a nevie si s ním
poradiť.Členovia katedry sú ochotní robiť aj dalšie diskusie o vybraných
a obtiažnejších partiách prebranej látky. Vítame opatrenie,že aj po druhom semestri je skúška,lebo to nám pomôže udržať dobrú pracovnú morálku,
ktorú sme dosiahli v prvom semestri. Prihovárame sa u vedenia fakúlt,aby
dekanské opravné termíny za prvý semester boli ešte pred započatím letného skúšobného obdobia. Hoci s výsledkami skúšok nikdy nemôžeme byť spokojní,predsa napriek stálemu zvyšovaniu náročnosti a požiadaviek sme s výsledkami skúšok na všetkých smeroch a ročníkoch milo prekvapení.
J.Demeter

Reku, to nového v ehu
Foto vľavo:Redakčná
schôdza časopisu EKO.
Menšia polovica členov odišla,nedočkajúc
sa väčšej polovice členov redakci e,ktorá ešte
vôbec neprišla,/a ani
nepríde,pozn.autora/.
Medzičasom
+
+
+ vypli prúd.
Obdržaný "vlastný" honorár /95 Kčs/ za články,pretláčané v časopise
slovenských vysokoškolákov - REFLEXE 37,5% redakcie EKA /Charvát,Kopřiva,
Mihál/ doslova prežralo.Jednalo sa o dve poľovnícke misy pre štyri osoby
a tri pivá v poľovníckej reštaurácii a sériu zmrzlín a zákuskov v cukrární na Obchodnej.
+
+
+
Sme nútení poznamenať,že po vyjdení obnaženej ženy na zadnej strane obálky mimoriadneho EKA sajapídne zvýšil 30č<=»t čitateľov nášho časopisu...
. ^ _
REALITE - ABNORMALITE - SEXUALITE
+

a « >

+

+

K závratnej cene /3 Kčs/ tohto £ísla neprispela len rozšírená príloha horrorov - ERASÍAGIK,ale ako aj snaha o

pokrytie nákladov n§ každé číslo.Mimochodom,v porovnaní s ostatnými fakultnými časopismi ČSSR je cena EKA /2 Kčs/ smiešne nízka.Nadalej zostár
vame pri pevných cenách;
číslo do 20 strán
1,-Kčs
číslo nad 20 strán
2,-Kčs
číslo do 30 strán
3,-Kčs
4

+

-f

Prvým článkom a dalšími sľúbenými sme privítali poslucháča Filozofickej fakulty UK J. Feketeho,ktorý svijími filozificko-ekonomickými
Článkami zaplní medzeru,ktorá zostala po odchode oboch odstúpivších
šéfredaktorov M,Stana /rodina/ a J.Markuša /vojna/.Dúfame,že naša spolupráca bude plodná pre obe strany.
+
+
+
Musíme sa priznať,že tlačové chyby v našom časopise sú spôsobené
neodborným narábaním s písacími strojmi,resp. klávesnicami.Akúkoľvek
náväznosť napojenia tlačových chýb na imperialistickú rozviedku odmietame »
„ Okolo dvadsiateho júna vyjde mimoriadne EKO na prázdniny.Nájdete
v nom články o noyom 3Úbore EKONOM,o novej cestovnej kancelárii
H A R P A G O N , dalej texty piesní Karia Kryla,kreslený seriá^,psychologické testy,humor a 8-stránkovú prílohu fotografií z MEE 69.
Vyjde na 32 stranách /husto popísaného papiera/ za kresťanskú cenu 3 Kčs.
Nakoľko toto vyjde v obmedzenom náklade,nezabudnite si ho včas zaistiť.
- duško -
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RE D I S K U S I Í » » » »
Sedeli sme raz úzka spoločnosť
pri stole a debatovali sme na tému
prísaha a najmä miera viery v prísahu. Hovorili sme o všetkých možných druhoch prísahy, o úprimnej
prísahe,prísah§ z donútenia,z výpočítavosti,atd.Janovtvrdohlavo
zastával názor,že ked raz niekto
prisahá na niečo,čo mu je sväté,
je to na každý pád prísaha pravdivá.Dotyčný ju vraj dodrží.Milan nami atol; "Pre toho druhého je však
ťažké vedieť,čo je pre prisahajúceho naozaj sväté"."Ako to myslíš",
nechápal Jan©.Milan sa rozosmial
a začal:"Snád ste všetci počuli tú
starú rozprávku o rybárovi.Poviem
vám ju v trochu inej verzii: Chytal raz starý rybár na brehu ryby.
Už sa zmrákalo,ale on ešte stále
nechytil ani mizernú sardinku.Už to
chjel zbaliť,ale čosi mu pošeplo:
Hod sieť ešte razí Dal sa naviesť,
hodil - a vylovil veľkú fľašku.Otvoril ju a ihned sa z nej začalo kúdoliť a dym sa ovchvíľu zmenil na
džina. A ten hned ako bol pohromade
- teda skompletizovaný ako zobrané
spisy,zreval na úbohého rybára: Už
som tak dlho zavretý v tej odpornej
fľaši,že som sa rozhodol svojho osloboditeľa zabiť. Priprav sa na
smrt»!
/ Rybár ale nestratil rozvahu a
povedaj.: Ty že vraj si z tejto fľaše? Ved do fľaše sa ti nezmestí ani
rťika! Klameš!
Džin muchcel dokázať,že neluhá a preto sa znova rozplynul a zmizol vo fľaši. Rybár nelenil,zavrel
fľašu a bolo mu fajn. Džin zbadal,
že sa dal oklamať a začal prosiť rybára: Pusť ma vonlPrisahám na boha
všetkých džinov,že ťa nezabijem,ale
sa ti bohato odmením!
Rybár mu uveril,vypustil ho von.
Akonáhle bol džin vonku,zreval: Cha,
cha,ja som ateista!
A zabil rybára."
Milan skončil a my sme roznýšľali nad tým,čo hovoril.
Janovi sa zdalo,že Milan neopodstatnene rúca všetky ideály,

ktoré si usilovnou,mcavčou prácou
v sebe za niekoľko rokov vybudov«
Miro bol zvedavý,že na koho vlaal
Milan v tejto novej verzii naráža.
Jožovi bolc nejasné,Si má,alebo nemá
Milan nejaké výhrady voči ateistom.
Nakoniec sme sa zbodli na tom,
že Milan vidí všetko príliš čierne,
že si neuvedomuj^ vážnosť situácia,
že vlastne podceňuje vonkajšie faktory a pôsobí dojmom extrémistickej
sily.A vôbec,je akýsi nekonsolidovaný.
Herbert

Charvát
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RESUME :
Teddy
Ted
et
l'Apache
t e n t e n t de sortir Bronxy de la ville
pour le transporter à l'hôpital ; mais
Pince d ' A c i e r et sa bande ne sont pas
du même avis.

