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A kdo chce po raladýct lidech, aby gěotupovali
bez chyby a uklouznutí.
si vzpomene na svoje mládí.

Vážený kolego čtenáři,
po víc« než piji roce 3e Ti představuje nová číslo EKCNOMa» Po menších změnách v redakci,
týkajících 3e převážně příchodu perspektivních
ročníků, se pokoušíme vypracovat novou koncepci
EKONCMa. Předkládáme Ti to nejlepší, co jsme
mohli za stávající situace a zkušeností poskytnout. Je otázkou., nakolik je úroveň číslo
vislá na směně podmínek nebo na tom, že se dříve práci v EKONOMu věnovali lidé s jiným zaměřením.
Každopádně nás velmi mrzí, že se nepodařilo do EKONOMa zařadit ví'ce ětudácké recese
a legrace.
Bylo nám mnohokrát vytýkáno, že jsme psali
články obecnějšího společenského rázu nebo překlady ze zahraničních časopisů* Proto se v minulém čísle . objevil článek o studentském dání
•na pražském Vysokoškolském výboru. Napsal jsem
článek o Městské konferenci ČJwl z května 1967,
které jsem se zúčastnil jako delegát Vysokoškolského obvodního výboru (VOV). Byla to jedna
z nejbouřlivějŠích konferencí, jakou jsem kdy.
zažil* Článek jsem psal těsně před uzávěrkou,
nestačil jsem si utřídit všechny pojmy a všechny formulace. Přesto sé redakční rada rozhodla
zařadit článek do 8. číslo. Považovali jsme
tento článek za vysoce angažovaný pro studenty
a pro jejich požadavky jako budoucí inteligence* Možná, že podléháme nadšení n«d svou pracít
ale považujeme tento článek za jeden z nejlepích v redakční tvorbě* Ostatně názor nezúčastněného s v této věci neangažovaného studenta
jste mohli 3lyšet na plenární schůzi.
Pochopitelně, v celkovém spěchu nám unikla
jedno špatná formulace, ktern potom v očích
některých snížila úroveň nejen tohoto článku ,
ale i celého čísla. (Vždyt už Jan .Verich říká:
"Zasmrádnutím" jedné stráni v, ale co stránky ,
jedné věty "zasmrádne" celá í-nilia!) Ale zose na
druhou stranu, kdo nic nedělá, nic nezkazí. '

Uyní bych rád něc-' napsal o osudu 3. Čícla,
o- němž kolují ne jrúzn'-j££ dohady. číslo vyšlo
na žaž i iku letního zkouškev/rtao nbuohí ,1é • čer vna 1967* Přes tento nevýhodný termín (tištění
trvalo celý nesic, protone :;kolní tiskárna byl-:
přeplněna), 51o Čísle velmi rychle na odbyt a
za necelé č t y ř i
dny 3* prodalo přes 400
výtiskft, což v historii 3K0NQ\*n nikco nepamatuje. Kdy?; j3me .byli nuceni zbylé výtisky sťáí.nout, chodili za námi 3tudenti, sbychon jim
Číslo dali alespoň přečíst. Takž? zájem byl veliký. Jenom nás mr:í, že někteří studenti chtějí ze všeho hned děiat revoluci a neuvědomují
si ve své naivitě nebo horlivosti, že tím dost
často poškozují celkové zájmy studenti* To by
stačilo k historii a přejdeme k méně j^sné budoucnosti»
V minulých Číslech j3me si vždy 3těžovali
na nedostatek všeho, co by nám umožňovalo racionální činnost. KupoOivu t.. to řádky nezůstaly
bez odezvy. Sice více reagovala vedoucí místa
školy," ale to už je náznak k lepšímu. Pomoc nám
nabídl především rektor VÍfí., a* prof * JUDr. VI.
Kadlec, DrSc. např. poskytnutím papíru a ti3kem
•ísls ve šVole. CZV KS2 volil pro nás podstatně
pružnější postup při konzultacích o sporných
Článcích, Čímž zrychlilo .vydávání čísla. V současné době nám největší pomoc poskytl ředitel
voleji V3E Miloslav Kovář tím, že nám uvolnil
jednu místnost na koleji. Tímto činem nám předvedl kl83ický příklad operativního postupu. Jakého zrychlení práce jsme dosáhli tím, že mužem
pracovat nonstop přes noc v místnosti, kde nás
nikdo neruší, si nedovede nikdo představit. Ale
neobávejte se, že jsme se tím stali redakcí ,
která se nechala koupit. Budeme vždy kritizovat
i činnost těchto lidí, buderne-li cítit nedostatky v jejich práci.
Nové. koncepce EKONOMa se zskládá na rychlejší periodicitě čísel, lepší informovanosti
a užší spolupráci se studenty. Celá koncepce
není ještě detailně rozpracována, na to potřebujeme spolupráci HV Č3M, CZV KSC a vedení ško• ly s námi *
Doufáme, že zájem studenti o naši práci
bude růst a Že se nám ródaří rozrušit izolovanost mezi redakcí a čtenáři*
14* ledna 1968
Jan K O V Ä ft

Lze bez nadsázky říci, že nebýt Tebe, nebyla by loňská čísla "Ekonoma". Nová redakce se
ještě nazaběhla a bylo tedy na Tobě klepat systémem "datel" články (jak jinak, když s námi
písařky nemluví?), stříhal, lepit, shánět po
čertech papír, barvy, prosit v tiskárně a "líZ3t"hotové číslo, běhajíce do úmoru kolem atolu. Však to znáš až moc dobře - ani bys to zde
nemusel číst. Víš, napsali jsme to spíš pro ty,
kteří dle -V + W- "se nikdy nic nedoví, nikdy
nic nepochopí" - ale kritických poznámek mají
plno. Nevědí, kolik dnů a nocí práce vyžaduje
jedno číslo,, kolik obětí od každého z nás je
třeba - Tys obětoval i své studium.

¿nad se, t raiu.u, nebudeš zlobit kvůli nadpisu, který T5 tak trochu řadí mezi zesnulé. Je
t) poněkud kruté, přirovnávat Tvůj odchod ke
smrti, aví-ak zarážejícně výstižné. Jednoho dne
jsi zmizel o nebylo Tě více. Zmizela Tvá jmenovka na "kastlíku" , osiřela Tvá Židle.........
a nám zbývajícím došlo, že už se neuskuteční
Tvé tajné přání být šéfredaktorem (mám pravdu),
že se budeme muset podělit o celou tu horu práce, kterou jsi Ty dělal, a že nás možná čeká
- poněkud nám zatrnulo - podobný osud rovnající
se nastoupení základní vojenské služby o pár
let dříve než chceme a musíme.
Tyto řádky zdaleka nemají za úkol vytvořit
kol Tvé hlavy aureolu mučedníka. Nikdy jsi jím
nebyl. Spíše jsi měl více smůly, než je zdrávo.
V počítacím stroji to zaharašilo, vypadl Tvůj
děrný štítek, jakési písátko kdesi škrtlo a byl
jsi navždy zapomenut pi o VŠE. Nemůžeme nic namítat, vše se událo přesně v regulích "Studijního řádu" bez ohledu na Tvou konstelaci amůly.
(hlupáci a darebáci mívají
bohužel
obvykle
štěstí a ještě "kliku" k tomu - škoda, na dobré
lidi se pak nedostane!). Nemůžeme ale také ne
Tebe zapomenout.

P.S.

Nekrology, jako takové, končívají slovy:
"pracoval, vytvořil, zasloužil se,... pročež mu
patří díky všech a nehynoucí vzpomínka". Dovol
nám, Franku, zakončit podobně. Lid ekonomický
snad nebude vidět potřebu Ti nějak poděkr/vatneboí, co vlastně je takový "EKONOM"? - Takový
už Je svět. Přijmi tedy alespoň srdečné poděkování od svých spolupracovníků. Díky Ti za spolupráci, všechnu námahu, pomoc i radu, díky za
účast v redakční partě! Prostě

díky za vše S

P r o s t é m u
l i d u
e k o n o m i c k é m u
z j e v u j e m e ,
že
pod
j m é n e m
"F R A N K"
se s k r ý v á
e x - e k o n o m
F r a n t i š e k
ZÍTA,
r i c e š é f r e d a k t o r
" E K O N O M
a"
h o n o r i s
c a u s a
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Frank Zíta

mmiiMiiiiiii i'ipi

.¿usel odejít,
protože včechen svůj čas
Venoval jiným

!

Se zármutkem s srdci oznamuje redakce EKONOMa
všem študákům a příznivcům VŠE , že naši školu a redakci
navždy opustil

náš

drahý

spolupracovník , přezdívaný:

byv po dlouhém a marném zápase " odejden " ze stu-

Sťífl '

' .'""ľ •

dentské obce VŠE»
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•

_

Redakce v něm ztratila jednoho z nej-

věrnějších a nejobětavějších spolupracovníků • Smuteční
tryzna za zmizelého

se

konala v úzkém

( a zdrceném )

kruhu redakčním, hned po ožnámení rozhodnutí

studijního

oddělení.
Budiž mu vojna lehká.

Za pozůstalé
redakce EKOMOMa

Kondolence

přátel

s povděkem přijmeme a předáme,

květiny a alkoholické láhve vítány
velmi rád.

-

zmizelý je

měl Ví,

ľiapMi
Přad rokem Jaerc aa otázky

£KONOMa napaal ně-

kolik infoiwnací a názor&.Myalal Jsem,ž« je účelné říoi něco

o

režimu zkoušek, protož« by tyto

otázky mohly zajímat doat studentů. nsŠí školy.
Po akončaní školního roku aa mi zdá,
paal tehdy

žo Jaam

.upřímně míněná slova zbytečně - nabo

že Ja nač« tli právě ti, Jimž Jsa* J« T prvé řadě
adresoval • stud«*ti,

kteří absolvují zkoušky T

nejz«»šíoh t«rmín«oh, kt«ré vůb«c přadpiay i jako aoala

vyjím«8né připoufitějí;

«la nařídí aa Jimi, protož«

«m«bo Ja Stou,

n«vyhovuJÍ

j«Jloh

pohodlnému atudijníau r«žiau.
Po zkušanoataoh s k ono« äkolaího roku 1966/67
myalím, U

naaí vhodné,

«byoh v MCOTOMu

op«ko-

val ookoliv o těohto otdzkáoh, n«bo abyoh otisky
zkoufiak dála rozvíjal,

Jaapřipomaau, la i aa ?

I bylo aapř, va 4,rovníku ««psáno 90 z« 803 stu«
dant& podmíněně /l. lo. 196?/, To Ja stav, kt«rý
v příštím roo« urBitě »«připustím«,
l«dky

- tř«b« tvrdá «

buí opakováním

i kdy2 d&a-

ponosou něktaří studenti

roSníku nabo odohodea

za školy.

Dna« byoh Qhtěl aapsst nwkolik slov o vzájomné důvěřs mozi UČitsli « studenty. V«de mne k tomu několik příhod z práca na děkanátu F I.
Příhoda 1.Několik studentů muselo pro naproapěch
opakovat 4. ročník. S každým z nich jsam prodiskutoval, Jak by měl studovat, aby naztratil oelý
rok. Doporučoval jsam Jim, «by uryohl«ně vykonali zkoušky, z-

Ště aby sa uryehlaně

ty zkoušky, kt .á

hlásili na

absolvovsli po prázdninách

s

prospěchem "dobře".Rekl jsem jim, že examinátor,
ktorý ví, že atúdent před několika týdny vykonal
dspělně zkoušku, přijímá
j« dobrý př«dpoklad pro

příznivě student«, což
úspěšnou zkoušku, tskža

úsilí 'jyaaložané na opakování zkoušky

ae

prsk-

tiokyffl&fc«blížit uznání zkoušky.
Nakolik z těchto studjntů (atkoliv jeden) se
dostavilo k několika učitelům s takovýmto projet
vami "Predáksn F I vzkazuje, že mně máte uznat
zkoufcku, t j »přepsat ji z loňského roku ďo letošního/'
Je jen poohopitelné, že ae nesetkali a pochopením, protože studijní předpisy jasně mluví o
epskování zkouBek, tjt rozhodnutí o zkouftce a o
klasifikaci ponechávají examinátorovi.
r-WNM'íi

6

Mm
Příboia
Dvo studenti 4* ročníku se nedostavili k zápisu do 5. ročníku a tak byli podle studijních předpisů koncem října vyškrtnuti ze seznamu -studentů. Při návštěvě u mne s^ takovému
rozhodnutí podivovali a ptali ee , co nají dělat.
Doporučil j.
jim, aby se omluvili n požádali o
zrušení rozhodnutí a současně
o prodloužení
zkouškového období - vše vyřídí studijní oddělení děkanátu.
Oba-se - postupně - dostavili na děkanát. Bez
jakékoliv omluvy a Žádosti sdělili; "Podle rozhodnutí proděkana mne aáte zapsat do 5•ročníku."
Podobných příkladů byoh mohl uvést ještě několik. Co je na nich společné?
Studenti si vykládají informace funkcionářů
fokulty extrémně ve svůj prospěch a chtějí si
poukazem na " rozhodnutí*akademického funkcionáře vynutit řečení, kterého by za normálních podmínek nerosáhli.MÚpravaM informaoí ae velmi blíží lži. Vyřizují "vzkazy" meai učiteli, což jo
cesta společensky valmi problematická. A to je
stav, který namohu přehlédnout, protože narušuje
vzájemnou důvěru mezi učitefcd a studenty, a to
není dobré.
Na fakultě jame zršili mnoho administrativ nich aktů ve studijních věcech, děkahát řeší celou řadu otázek na základě ústní žádosti studentů, Mají nás uvedené špatné zkušenosti vést k papírové dokumentaci žádostí studentů a rozhodnutí
vedení fakulty?
Myslím, že ne. Sriad by bylo účelnější zamyslit
se nad pojmem H čest vysokoškoláka,M
A nakonec musím pdpovědět na položenou otáz ku.Příčiny studijních n«ůspěchů jsou převážně v
malé studijní •kázni.wejen, že mnoho studentů ne,
studuje během
roku a ponechává si i nělfcalik
zkoušek na září, ale jsou i studenti, kteří tráví prázdniny v zahraničí a na konci září žádají
z tohoto titulu prodloužení zkouškového období .
Myslím, že celé polovině studentů naší fakulty,kteří vykazují nejrůznější nedostatky ve studiju, by prospělo, kdyby si vypracovali časový
rozvrh týdně, v němž b,y také počítali s individuálním studijem.
EKONOMu n8psal prof. Jiří Klozar, proděkan F I.

nová etudentskn kolej i,a ¡;brae lriiéi

kouoč-

n¿- v provozu, .liatí v.'iclini, k L«.. -í /...íe -bydlí,

d .'i I. kolej on n<

;

. živ« do i>ou::ívmiií.'

e-

•:'-ti- k'několiku 1r,M n- .jjíin úpravám / okolí ks-

nají pr.¡vo být apokojěni. .'ýboBiió, <3:ľ o-: "í -i

Iťje, vstupní hala Spod. /. I i< V .• v; , i t-!.

komfortní vybavení, : :•? i»-;:.n>' prostře"I, .vrt-

př-ekrásný, vnitřek j< odfláknutý, p oío.-.c

lo, teplá voda, to v.'e .•••<• IstaVu !<• opičku »

.dělali vi i.ňové. V. kuchyňkách je J" -•

zi našimi kolejemi»

jiné výšce, světlo v předsíňkách '.!". •• '

-rovnaní o t w i koieje

a

!

nové neňí v .Vec nožné, ľoíé.i .ie .1i:denactii:o-

né. Ani jeden záchod není stejný, ar::

ocbodová, na každém podlaží čtyři bunky . po

sprchovací kout nemá stejné rozm«"ry."

č tyřech pokoj ich, V každé .fe. oom lidí. : ají
společnou předuín, kuchynku, spíž, koupelnu <s

-ull
i i-

led. n

ľ. Z. Iv. " Dva výtahy jsou ¿ouil o in.ii.o.
liáno nebo odpolv ;ae, když všichni ; .• i ;i.iou :e

přfuluSi.-ňatví. I .i k m d é buňce j.c varič, led-

;koly, to jc strunné. •' M - g a t U'. vy::; ' o ;.'.•-

nička. : tu dentky ma,1í k dispozici

itv. to i c hrůza."

žehličku,

fen. A [«ínovč, kam ac podíváte,'väude

samé

ženslcč....

a.Kovář: " To. jr bohužel dáno tím, So se
původní- s budovou pro studenty nepočítalo. Výtahy jsou •. patné kvality. Pokusíme.

K.ľ. I'i ročník " Je to tu senzační. 'Ko- .
:

nečne p- kn-í koľťi. ::-nnd jen trochu s ruky."
Soudruh S'-, ári, ředitel koleje;

lat."
Í.Í.I.. II. " i.'oiicčn. • hy se(mohla otevřít restaurace. Je zde teraan, :tl _ >H-jr.->u od n.< kali-

/ úvodním ; rojektu. kole je, který zpracoval
prof. Čermák, byl tento věžový d 'm

•»« •> udo-

situován

če, ta!<t.e -se dá 1/zt jen oknem."
0.Kovář: "

menzou jaou potíže. íčkoliv

generálním dodavatelem'pro ministerstvo vni-

ještě nebyla provedena kolaudace, jí již v re-

tra, potom : r o učňovský dťta Č K B a při pozdíj-

konstrukci. O terase mluvilo v kolejní radŕ a .

áíj jednání v roce 1^65. se rozhodlo,, že abjelet

klíče jsou k disposici ve vrátnici. Kdyby

připadne VČi . -Te určitou nevýhodou, že budova

děvčata o to trochu zajímala.....

nebyla p :'vod ní určena za kolej. Ba generálním
projektu se nedalo již.mnoho měnit. Přesto

se

1.'.t.i. III. " Od- půl devátý do čtvrt tm jedenáct nám teklo topení. Zavinil to a.jl pře-

isme se snažili zajistit fcde co nejpřijntelněj-

• tlak, taková černá voda stříkala až na protěj-

áí podmínky, "elá kolej stála i s pozdějšími

ší stěnu. Všude'byla samá pára, vody skoro až

úpravami a3i 15'- 17 milionů jíčs.

po kotníky. Prosákla do patra pod námi.Zavo-

«T.P. V. " Kolej se mi líbí. Alo myslím,že
všechno je děláno jen tak nalehko."

kafe, takže nemohla hned přijít. Přišla až za

o.Kovář: " Hrubá kolaudace zjistila
větších závad. Většinou byly odstraněny

lall jsme paní hoškovou,. která m M a rozvařené
>r

58
ve

hodinu. Tiedltel počítal výplaty a tak přišel
až odpoledne a okoukl to. Předtím přišel údrž-

stanovené lhůtě, některé se ještč odstraňují.

bář, který to spravil."

Kolaudace se schválila proto, žo byl 'tlák jak

O patro níž; " Kahóře .¡in teklo topení, pozva-

ze školy, tak jiných orgánů a býla zde

li si údržbáře, ale pořád to kape. Máme zniče-

E

snaha

né nijaké ví'ci. Volaly ječte ředitele

dvakrát

nikdo obávat uniformity nebo zamoření koleje

bčhem dopoledne, říkal, že má :oo práce, a že
přijde bžhem odpoledne, Přiyel už v jednu

stejnými obrazy."

a

L.ii. IV. " í-.evíin, pro5 máme zvonky."

šel rovnou do kanceláře . Když jsem ho požá-

k.Kovář; " Podnik, který se stará o mon-

dala, aby se Sel podívat, říkaly že tomu včřt,

táž rozhlasových přijímačů, nám přislíbil, že

a Se je dost času, a že se podiv;.t ncv jde.

navíc zavede zvonky. Tak do dvou měsíců by mě-

Tříakla jsem dveřna a on pak přišel."

ly fungovat."

lí . ľ. o v'i v: " Právě j.aem o tom dokom'-11 zprávu. ľroä- jsem hned nepřišel? Asi jsem •„•>. 3 oas,

a. I. " Kolej by se mula v létě využít,
jako studentský hotel nebo podobně."

Když mi telefonovali, okamžití jsem Má Oliraélrii-

a.Kovář: " V létě je kolej využita jako

ci poalal údržbáře, kt rý se tloirfcnvil • li«m

hotel. I.'á označení "Ti", to je pro západní tu-

20i minut, ačkoliv měl volno. Nio nejd< nn na-

risty, patří Interhotelu a zisk z této koleje

volání. héjaem po této stránce povinován ďěv-

a z části budovy "'." na .(arově činil za loň-

Čatům ní co vysvětlovat. všechny uklízeři-y na-

ské prázdniny 326 000 Kčs včetně devizového

to okamžite šly. Zda tato situace nastala ne- •
od orným nasazením ventilu nebo neodborným zá-

podílu pro rektora,"
• A.R. II. " 1'ydlení zde a na Járově se viV-

sahem, t.o bude posuzovat protokol odborní kil."

bec nedá srovnat."
s.Kovář; " Kolej na Járově je ve špatném

J.T. V. " Dali nám ledničky, ale myslín..
že je to zbytečný přepych, 1'alá lednička'abso-

stavu. Je to stěží průměr, spíše podprůměr. Za

lutně nestačí pro osm lidí. i'o si tam tak dá-

pos-lední čtyři roky se tam neudělalo skoro nic.

me máslo..navíc není pro ledničku zástrčka.

Je maximální snahou zlepšit a zpříjemnit bydlení na staré koleji. Je však třeba počítat, žé

Taky je blbý, ze tady nesmí být žárovka sil-

období prázdných čtyř let lze jen těžko likvi-

nější než 60«."

dovat. Všude je havarijní 3tav. Odpad, hydran-

s.Kovář: " ¡Děvčata nevědí, co mají. Když
de byl soudruh ministr, říkal, že kolej se

ty, sprchy, dveře, prostě vše potřebuje opra-

' líží svou úrovní švédské Upsalle. Tam ale ma-

vit. nebude to však zítra, ila Járově by se mě-

jí ledničky. Podařilo 3e nám je sehnat. Původ-

lo pozorovat, že se něco děje. Teplá voda teče

ně- měla být jedná pro dvě podlaží. Téä mají na

šest dnů v týdnu. 28.11. začala oprava sprch

každé buňce jednu. Opravdu si děvčata neuvědo-

a klozetů na bloku "C". V současné době se ma-

mují, kde bydlí. Tato kolej představuje evrop-

luje. Malování jsem. prosadil i proti vůli ně-

skou špičku. V Upsalle je sice víc čtverečních

který chjzamě a tnanců koleje.' Vždyt se nemalovato

metrů, ale tady se platí 55 Kčs a tam 230 švéd-

čtyři roky. Je objednán nový nábytek. Gauče a

ských korun."

skříně dáme nejí rve na^blok "E". Měla by oyt
záruka, že děvěata si přece jen váží nových

v.H. II. " Slíbili nám obrazy a pak z to-

věcí víc než chlapci. Chybí uklizečky. Potře-

ho nějak sešlo."
a.Kovář; " Dnes večer je vernisáž

boval bych jich asi deset. Ale já je neseženu.

obrazů

spojená s dražbou. Vyvolávací cena je 10 hal.,

Až se jim zvýší plat alespoň o 200 Kča, potom

nejvyšší 2 Kčs. Peníze se pak použijí ve pro-

se snad dá něco dělat. Ještě něco. -Koncem le-

spěch všech. Obrazy jsou pěkné, jsou to repro-

tošního a začátkem příštího roku bude zaveden

dukce aai za 70 Kčs. Děvča-tá si je

vybírala

systém generálního klíče. Zámky budou nevymě-

sama, je dost.různých druhů, takže se nemusí

nitelné. a klíči jsou zmatky. Ve vrátnici vi-
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Koleji Na Chmelnici
1/ Celkový pohled
2/ Vstupní hala - studovna
3/ Jistý nejmenovaný pokoj

kol ji jsme jati závistí. Av&ak sac: • • jme ••.*

oUplno k l í č , ktc-T-í nikam nepatrí."

jako muží a pře,lne ¿máni, tomu íužnériu poho-

s. Eehák; " Je nutné, aby si studenti uvedomili, • •" iudou bydlet v takovém prostředí,

ví, at jsou lla uhccl.nici utále spokujené.Jsou

jaké si ho udr.íí. Je onoho případů, kdy

ně-

tam chyby, to jisti':. Ale není <ích ¡'oč. Jcstl

kteří jednotlivci ničí zařízení koleje, Sou-

se článek někomu zdá naměřený příliš na nedo-

druh rektor vydáví stále přísníjkí ..ařízení

statky, tak neohí zví, že

mýlí.

-oh cladů

a viníci t-uáou postihováni i studijně. Snažte

je tam tolik, 'ke]acltu Časopisu by ucntačila.

se i vy zlep it jjý. tak obtížné podmínky."

A "otom, vžflyt jsiuo Tfeji a nám se

:.:y ně-

co nelíbí, ne? A ještě ní co pánové. Opravdu,
ukončila naše anabase po nové koleji. A

ty holky na koleji, těch je

za sebe můžeme říci, že mládí prožité zde, je
Autoři lánku dokují Llirce Lansdorfové zs laukavou aj liupráci.

krásné mládí, i.y lidé vyrůstající na jarovské

/
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'«a bloky v koleji ČVUT v Podolí napadl
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abychom tajne k večeru novybřhly na dráhu, tra-

sníh a to znamená, že už tady žijeme tři měsí-

til tukové vrstvy /přebytečné/ a uchovávat ští-

ce. lydlí zde, mimo převážné většiny studentů,

hlou linii.

z techniky, také konzervatoristky, chemici, vá-

Podmínky soužití jsou sioe trgchu kompli-

žení pánové z matfyz a my, ekonomické bažantky.

kované výskytem štěnic, a tedy i častým desin-

5ili je to výhoda spolupráce a tak čilý provoz

fikováním, které nepomáhá a stěhováním se

mezi jednotlivými bloky neustává ani v pozdních

provizorní společné noclehárny. To už vůbec ne-

hodinách večerních, kdy snaživí studenti studu-

ní příjemné, ale snad se to dá vydržet, na po-

jí.

kojích je teplo a svetlo, teplá voda teče

/

Veselý shon zavládne také zvláště ve dny

na

ne-

bo neteče v určených hodinách a fronty na spr-

výjimečné a to ve středu a v sobotu, kdy známý

chování se dají zažehnat větším množstvím te-

klub A otvírá svoje dveře k pohostinství nebo

plé vody. "Jkoda, že nemáme kde suáit prádlo,

v pátek, kdy si marně zacpáváte uši před nad-

z koupelny se ztrácí, na pokoji pro to není

měrnými decibely, které skupina "Gr^.stal" mi-

mÍ3to a tak se to.věší do kuchyňky, která je

xuje pro své návštěvníky. Tak tedy zelená pát-

stejně tak otevřena jako koupelna.

kům a podívejme se, co říkají nn;ir žaludky na

0 zábavu tedy není nouze, ke sportu stačí míč a chul nebo pálka a partner, který vla-

stravu kolejní.
Musíme uznat, že naše měnza vaí-í dobře a
nai také po stránce kalorické je vše v pořád-

Nebydlely jame nikde jinde a tak nemůžeN
me srovnávat, ale musíme, my bažantky, říci,

ku, neboí^nnohé z nás z j
išíují, že se do něčeho nevejdou, což je průšvih. Ale stadion

stní míček.

je

vedle, zima v Praze nekrutá a co nám brání,

že se nám na koleji docela líbí, a protože .
zvyk je zvyk, nechci se stěhovat pryč.

tf Radlopaléci ô( dne 6. prosince 1967 konaln plenární schůze 8.24 VoE. Schůzi předcházelo ranoho porad, konzultaci , debst, odkladů, zákulisních pletek, kuloárových řečí a bi.lbterárních rozhovorů.
Ukázala, že studenti - svuzáei m a j í zájem o to, co Svaz dělá a co neděláI
okupina
avszáků - straníků 03tře kritizovala vedoucí
orgány 5oM na naší škole a jejich vzteh k řadovým členům. Takovýto postup je správný, neboí
tento nutí volené orgány, aby dobře reprezentovaly mínění avých voličů. Ale nemůžeme souhlasit, jestliže teto kritika je nástupní půdou

UŠHEóEMÍ

Studenti vSE vyjadřují podporu akcím VOV
SOM, interfakultni komisi a vydávání Bulletinu vcv Sfffli.

2/

Domníváme se, že v strahovských událostech
nešlo pouze o akci kabely, ale
hlvbší
rozpor v postaveni studentů v m š í společ- .
nosti.

4/

5/

6/

Jediným bodem, na kterém se
spontánní
shodli všichni účastníci schůze, by.! » re...-.'! ir
ke "strahovským událostem". Tato byl') zasláno
no Ministerstvo vnitra, Ministerstvo . školství'
a kultury, tJv CoM, Vysokoškolský výbor -V'-,
o Vysokoškolský výbor KoC.
Reaoluci v plném zní-ní otiskujeme.

^LíN'hNÍ 5CH0řB 53« v3b konané dne
6. ly. 1967 v Praze

1/

3/

pro "boj o osoby" a nikoliv půdou pro "boj
práci, o věc". Nikdo z této skupiny v. k n •
toupil s konkrétním názor»m, j a k
t e
pracovat, (tfplné konkrétné: j u k Udy zvolit
loákolský výbor", což bylo prvním n vl .«iné nákladním boden p.rogramu! )

Proto požadujeme:
1/
Objektivně a včas informovat veřejnost o
Strahovských itä'loatech a jejich n si
• fjh
o umožnit veřejnou konfrontaci stanovi ;ok
oficiálních studentských orgánů, jako VOV,
KRAS.

2/

Žádáme o adr-řjné potrestáni viníků nevhodného zásahu VB, a to nejen p*íných .íčastníků zásahu, ale i těch, kteří k ekci dali
podnět a veleli jí. JSád.áme o označení příslušníků VB viditelnými čísly.

3/
Ostře protestujeme proti zkreslenému informování veřejnos i tiskem a to i studentským, což má za následek vytváření nepříznivé atmosféry mezi veřejností vůči
studentstvu.

Žádáme, aby byla právním výbore:« Národního
shromáždění projednána možnost právního
postihu podniků, které takovouto havarijní situjci zaviní.

4/

Žádáme o uvedení všech kolejí do takového
stavu, abi v nich bylo možno studovnt.

Podporujeme stanoviska ZV ROH a Vědecké rady školy.

5/

Žádáme o právní uznání akademické p4d,y vysokým .školám.

Protestujeme proti formě zásahu VB proti
studentům no 3tr'.hově hlavně v ure'.'lu Strahov a zvlášt v místnostech.

Vyjadřujeme .podporu akcím vysokých škol koordinovaným VOV a interfakultním výborem a
plně se jich zúčastníme.
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V Pr ize dne 6. prosince 1967
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1/

2/

3/

1/ Tajemník HV J. Řehák čte rezoluci
VŠE ke strahovským událostem
2/ Rektor prof. dr. V. Kadlec se přihlásil o slovo v diskusi
3/ Prof. dr. J. Zelený DrSc.

přetlHt/u ¿ Iii{Mli ,

Rychlík Jihlava-Praha.se

t«rý vydala redakce KLIxfnu

|<e ftýlí-'"'

jako vánek až bezv. tří. V pfeto/>Cfte[]l bOPS bylo možno mezi tetelícími ne

nn .rtech. 1,'aB zřejmí potěšen, že má tak vfUčné posluchač'-, pokrajoval:

ViiUC'.u

U-1" '•, a:<oÍe6-

rozeznat dvě ženy v u.e j lepších
riě íie nudící konverzací o drezu

trávě

dospěly k otázce, po:chopí-li zvíře, s:ič

je

" nepovolit. Ani když si postaví hlavu ••
jeden cítí, že to stou přísností trochu pivhnal, nepovolit. Jak vycítí trocliu slabosti,
hned uhnou. Ziskuji špatné návyky a už se. jich

trestáno, když přistoupil solidní" vypadající

nezbaví. To musí být. tak říkajíc - hehe - a ro-

pán s mírným bříůkem, leč nesmlouvavého vze-

z u m . Já jc mám vycvičené, ani nemrknou. Koli-

zření. Jeho rysy dávaly tušit olinou vftli a

krát vidím, jen jen po mně o Kořit. Ale to cher

vytrvalost. Zachytil několik posledních nlov-

pevnou ruku a-ona je cnu? přejde. Jo, .jó, to

- trest - nedat žrát - poslušnost - žádný od-

se.musí umět."

por - a okamžitě se vmísil do hovoru.

jedno poníobdivně vydechla: " Ani jsem ne-

" Wedat žrádlo, paní, to málokdy, pomíiže,
ale přes noc zavřít, "a t si vyje. A přes

den

vadila, že máme tu .čest cestovat s drozérem
pstY."

nechat provětrat, he he, ale přitáhnout.. Dát

Pán se mírně zarazil, chvíli bylo traprif

trochu tak říkajíc zabrat. Procvičit napřed

ticho a pak ne jistě zakoktal: " Ale to snad

to, co umí, potom zlehka zkusit něco těžšího,

bude nějaká mýlka, já jsem přece voják z po-

řúoc volnosti škodí. A hlavně nepovolit. Husí

volání."

cítit pořád tu lidskou převahu."
Paní oblivně vzhlédly a přímo mu visely

Tento rozhovor byl veden v jednom z pomalíkí
5SD.
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Honzo, ty jsi byl preaidentem AIESEC CSSR a tudíž by jsi měl mít souhrnné infonaaee'o činnos-

i m n

ŕ

; rud

ojh

utiš

ti. Co všechno jste udělali za toto období?
SI»Z vysokých ákol ekonomických odjel * rámcf
AIESECU celkem 120 lidí, z toho 80 lidí z naší
ôkoly. V zimě jsme uspořádali zimní školu,
t.zv. "Skiing Holidaya", které áo ziíčaatnilo
15 studsntů naší gkoly a 123tudentů ze zahraničí. Uspořádali jame rovněž letní Školu praktikantů za pomocí katedry organizace řízení výroby.jmenovitě a. doo. Líbala a katedry ekenomiky
průisyslu /sa-Hoffman, Valenta/.
V Bratislavě byl seminář za účasti 25 cizinců,
lede přednášeli 0. Šik b slovenští ekonomové.
Snad nejdůležitějším podnikem byl regionální
meeting za účasti největších představitel ů
AIESECu a Šesti presidenti.
E; A Tvá další aktivita v AIESECu?
Hodlám » AIESECem spolupracovat i nadálo /alespoň v roca 1968/,především na mezinárodním poli.
Dále bychom chtěli a kolegou Thoimem založit ar
ganizaci bývalých praktikantů a funkcionářů a
. po tors tuto organizaci dál- rozvíjet.
Es Pocity při odchodu z funkce. . . ?
Jsem poměrné rád, protože se budu moci věnovat
studiu,svým lidským problémům a vůbec normálnímu Životu. Ale Jsem zároveň nerad, to víč, dva
roky tvrdé ptáče béhen kterých ae stabilizovaly
poměry, náš .AIE3EC si vydobyl určité postavení a povést, a t?3, víceméně klid po pěšině.Neaám vřek žádné obavy o osud AIESECu, neboí současní ¡r : edstovitolé slibují další rozvij ergo nizace.
E:

Ze školy edch'ázíä, Joká-jaou Tvá

slovs?

^if'"f • ŕ"'

poslední

"i"' 'r

Především bych chtil poděkorat rektoru VŠÉ.prof.
JOTr. Vladimíru Kadlecovi,DrSc.,
radě ÚV

Vysokopalské

" .«(as." BartoS, Novák), HV 3'JM V3S

M

j-s^oc a-porazu-.) ní .Jsem -poslední ze zskl-1. lající
trojky (».Mott-Jka , M. Klíma a já)j_s proto ty. ch .
:htfl ní J en

avými daty popřát ví-*« v

AI~3EÍ!u

florioznoat v práci e studijní líapáchy.
*''"1 1 'y'' ?

-ľt

E: Co chcete udělat v příštím období?
ILíAIESEC 2SSR si vydobyl za ta necelé dvě léta
co v této orgaaizftci jo-, velmi dobrou pověat, a
to Rejen T světě, ala i zde v ČSSR.A protože v
současné dobé nastává pozvolná výměna kádrů, jo
nutno přičinit se o to, «by tato pověat a vysoká
lírove®,ktorou nasadili teä Již veteráni AIESFCu
flSSR sapř. Miloš MotoSka, Mirodlav Klía-i či Jim
Sládek, udržet. Nyní nastupující team raá velmi
těžkou pozici ,za ávé léta, se udělalo tolik, že
AIESEC ČSSR se počítá mezi prřnf patnác Au v.jaktivnějších zemí a AIESEC (tak nspř. loni jsa»
vyměnili 40 praxí ,letoa jižl20, uspořádali j-srro
I. mezinárodní seminář v Bratislavě,tz<. Regionální meetirag- setkání najvyšších představitelů
AIESEC v Prazo-j Lotní školu praktikijitů' atd ,
proto jsme se rozhodli tuto úroveň neztratit.
Jestli ae nám tento záměr podaří, to ukáže nač s
činnost v příštím roce. Především chceme už konečně zkonaolidovat strukturu AISSHC CSJR,vazby
jednotlivých organizačních článků(tj.preaid*nta
AIESEC SSSR, Sekretariátu a nejnižších erga nizačních složek — laíotních výborů), lile opevnit závaznost na nadřízené složky a poi-r. lni orgány ,stanovit zásady činnosti, rozšířit atyky o
spolupráci s institucemi a podniky v CS3T,jakož
i styky se zahraničními orgány AIESEC. Toto Je
základní téze vývoje pro příští rok, v příští«
roce by mělo «končit období kon/olidnce. ..'fatnf
výbor Praha se soustředí hlavě na z
lltó
ní praxí, i když počet praxí ae rozšíří a 80 na
100 (pouze MY Praha), jde nám pŕe-Joväía o zkvalitnrnípraxí ,a opět a-ztrátit tu dobrou- jf.ovlo t
na í ich posluchačů v cizině, naň i studenti patří
mezi Jeiny z nejlepiích pokud se týče Jazyka vých, politických n odborných znalostí. Fro zahraniční praktikanty, bychci chtěli připravit t«
nejlopří letní reíspfaí pret:raa na oa'e síly »
aeSnoati. Pochopitelná se n*obrjdeme bez spolupráce s orgány 33M, ředitelstvím koleje, rektorátem.'/"^ a dalšími institucsii.

Dále poohopitalaě hodlám«

paSlivého, opatrného,

uspořádat několik

akcí, především haed a* začátku roku tzv. z.iaaí

_který by

Jazykovou Školu pro atudeaty vyaokýah Skol ekodotaci v« výši ¿o. ooo K8a

a.

byl JeStě BETÍO

oohotaa véat veškeré

Í2tj a věnovat avůj volný Sas Siaaoati r aijsskO

aomiokýoh z« zahraaiSí.'i'é.to akoe, ao kterou sán
poakytl

důatojaého, diakrátního,

doohvilaého,ayataaatiokého, rozhodného člověka,

Jfuakai t»v. pověřenoa prs fiBaaiSní

rektor

hospodaření

prof. dr. V. Kadleo, Dr.So., aa zúSaataí i aeda-

Sekretariátu,bude t«d dělat Ladialav Prudký,náš

aáct studentů

aaší Školy.

Ka základě dobrých

kaadldát aa tajemníka Sekretariátu,a doufám, že

ZKušaaoBtí z

minulého roku,

kdy Jame podobnou

se mi podaří aajít i hospodáře tiV, který by vy-

Jazykovou Školu uapořádali, chceme opět pozvad-

hovoval aapoi Jednomu aému požadavku:

aout jazykovou úrovai naSich student?. a ostatní

spolehlivě, v sIESEC.

zainteresovat aa výuoa Jazyků, dála umožnit Jim

A toä k té finaačaí situaci.

praoovat

Během dvou let

Jame aa zkoasolidorali aojaa organizačaě, ala i
fiaaačaš.

A to hlavně díky dotacím s. rektora,

tfV CSM a Ministerstva Skolatví.

Stála však ne-

dostatek korunových /což ja velmi zajímavé,jama
pravděpodobně jediná organizace v CSSH.která ne
má devizové potíž«/ prostředků trvá.AISSEC ČSSR
aetkání as zahraničními atudaaty,

má totiž značné výdaje

a zahreničaí

apojené se zapojením do

atudeaty seznámit a naším životom a dála a pro-

programu AIESEC/chceme .vytvořit cyklus aeminářů

Dleaatikou naší ekonomiky.

v CSSR,v roce 1970 chcime uspořádat v Karlových

V Servenci proběhae Jak v řraza,

Varech tzv.Preaidentaký meeting -schůzku národ-

tak i Bra-

tialavě tzv. Letaí Škola praktikantů /SSTP/,eož

ních presidenfiů, atd. Na toto všechno potřebuje-

Ja program, ktarý by dal, Jako v minulé»

me značné prostředky.

rooa,

Doufáme

však,, ža aedo-

statek peněžních prostředků nebude trvat dlouho

možaoat zahraničním studentům během Jejich praxe poznat základní problematiku Ss. ekonomiky «

a nebude orzdou naSich snah o intenzivní rozví-

nové soustavy řízení.

jení a využití programu AIESEC.
«

To oy byly ty nejdůležitější *kce,dálo chceme v příštím rooe ověřit prakticky několik projektů-

především to Je projekt

E: V polovině listopadu ao konaly volby aa raía-

tzv. hefarenč-

ta nových funkcionářů

alužby, který připravujeme ve 8polupráoi se

AIESEC

v Praze, kdo za-

stává funkce, Jaké ja vůbec rozdělení fuakoí?

a. rektorem. Cílem tohoto projektu ja maximálně
využít poznatků, které získají v zahraničí aaäi

IL: Snad už od začátku existence

praktikanti to prospěch čs,podniků a instituoí.

diskutujeme o tore,jeká by byla ta neJ optimálněj-

AIESEC v CSSR

To Je základní myšlenka,jednotlivé etapy tohoto

ší organizační struktura AIESiíC.V poslední době

projektu budeme prověřovat t příštím rooa.

ae nám podařilo uvést do chodu několik

víceméně

o

Jde

experii.ont, a proto doufáme, že ae

aatká nejméně a takovým

odděle-

ní, Jejich činnost Je spolehlivá, zdá se nám,že

pochopením a pomocí, a

Jakou aa setkala celá činnost AIliSEC.Dále ohceme podchytit všechny funkcionáře, členy a aktivisty JlliiíifiC Č5SH, konečně za véat Ji. D. ť. ayatém, vice rozvinout propagaci v ČSSH a v zahraničí, vydávat dal*í aeatovní informaoe, pořádat
besedy praktikantů s posluchači, aktivně se podílet aa připravovaném

semináři

CSU a a rektorátem, atd.

tato struktura Je v současné době ta najoptimál-

společně a iiv

nejší. Místní výbor se Sloní na čtyři oddělaní:

Jak ae nám naše plány

oddělení pro Btyk a podniky /to vedl v prvé po-

podaří, to ukáže příStí rok.

lovině roku Robert Kuklík.nyní byl na Jeho fuakoi Jmenován Ladislav Tudký.posluchač III,ročjs:

Ivane, Ty Jsi zastával

více aež rok funkci

níku 20, který byl současně jmenován do

hospodáře a pokladaíka iV A1ESEC v Praze a Sek-

funkóe

tajemníka Sekretariátu/, delším oddělením Je od-

retariátu, proto daláí otázka: Jeká Je Vaše fl-

dělení výměn

= aační situace?

/to vede

III. ročníku ZC,

programově organizační

IL: K upřsaaěaí - ještě zastávám, nebot aeae&u
aejít spolehlivého, precizního, otizádoetivého,

Ivan

Rajde,

posluchač

který mě současně zastupuje/,
oddělaní převzal od Evy

Kubešová Karel hájek,posluchač IV. ročníku NKPL

• j
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IL. O fp»1jpráci eehu

luvit pensa v aupŕrlati-

vec. . Celá VŠE pachepil.- výzai. AIESKC T CSSR a
tMi?e dali f zapojit s« dé rsďé) Sráeih* progTona
AIESEC , a v té\e aaäí snaze Q rit velmi aeaáhá.
Panteí EKOJTOMa bych rád padékevel ¿Bé^e« pražského AIESECo především ».. rek*.
~ * ¿ehe serílaí í ha® lnou pernou. dále h t» d í'-ská správ*,
děkanátům, C2V KS8, . ovníau "...
u '
. v.'.ttelotrl káleje, kat-drára » taV--f
ttmf
mám děl* seriozní pub.' citu. V-v ' iy tjte erg.vay. mají také velký podíl aa taa
e aa AIESEC
T SSSR lispěSni zavedl a Že Jana NT těch nejvygších orgánech hodnoceni kísin5» 1 nadslo chco«e
tuta «pclsipráci rozvíjet a upenSovat.
•A mé skr>>tsná přáni je, aby nám zůstali věral
i ti, kteří a táli u kolébky AlESECu a kteří odcházejí z funkce alctivaích 21 snů
hlavaP
pak
a konečn; navě vytvořená addělení tiskově propagační veda Milon Kocourek, posluchač fll.řečníku ZO. V příštím období
vytváří edděleaí
referenční Služby , otázkou tohoto projektu
ja
pověřen posluchač IV, račníku 20 lve« Petrův.
A koneční- naším kandidátem na funkci ; -« isnta
AXESEG ČSSR je kolega Jiří Tesař.
pe=..uch»Č
V. řečníku EPR. JeSt? bych chtěl doplnit, 5«
AIESEC Je etevřen všem studentům naší íkals,každý kdo má zájem, můží 3 -ISSEC spolupracovat.
Podmínky Jsou dy ; chul
základy některého Jazyka. Každé oddělěaí so »klád* z tzr. aktivista
AIESEC, kteří spolupracuji = náaí
a pokud se
osvědčí, počítá o« 3 nimi n» rrcholaé funkcii.
E: A abych Tě á»pl»U, baly Místnf výber ,vr: ¿C
v Praze čevedeä v

r8Cí

'

t•

te

2

dělág

IV. rečník 20. A jeStč poslední atáekajjaká

Je

VoiÍB spolupráce a organizacemi na VSE?

president ATc :. : ."!:>:•: * rtce 1967
předseda KV v raca

Jat Sládek ,

1967 Ivan Rous a členavé SÍV

Eva Kubešové a Jiří Theía.
E: Pekud ne týče daláícJl informací a AIESBCu;
»is AIESEC RS^'C (t «stíska vioící před dveřai
AIESiíC, r ti tára' žj- . lý 1 m si vypůjčit AIESEC
ÓŮASEIRW JOUt^AL -Oř AI23GC INTERN ATI05JAL „ díla
články byly »tU-t-.isy v :<c;-0*Jeeh č. 4,5íkvStes
1966, č. /<leden.
, * č. ,8?fcv5tS» 1967.InforCT3C- pfsi.y
4 v U -iuii A3E X á M ai
219.

g •

i v n n
, -J»í a»

tčsŕä :.a hddaucí

r m
nutnou adpavědnaat?

Myslí«, ie j> - ei na ni uí di» určitá níry
"Tykl ,1«ka přetieeda • nístaíh» výbaru. Konečně,
kežídý x
'"itau adparědnaat »A„ velikost jctorá j« rei
. Závisí ae t»o , kda al ji jBk
- . .¿ti
u-3 hal d*5»t AIESEC dabřa prata, že
.'i* adporědnaat« Cncl děl st SIESBT pra jeho aydleaki .5 Když ta aaed
jska řrAze.Om t«n AIESEC
-le skutečně něco do sebe má.
l Jik bys chtěl dirigavat práci místních výbe-rň
AIESEC?
T« Je tíkal malého sekretariátu CSNV AIESEC.
Základem kaerdinace práce aistních výborů je, podia méhe názsru, členství ebeu přsdaedů K7 v sekretariátu. Oaí se snad vždy nějak dosiuví.J? věaV
důležité, aby tsdy existaval tok informací
aezi
eběaa místními výbery, A ta se budu snažit sejisv
tit jednak svolá^ £a schůzek aekretcriétu ,Jedr
, p esa c i korespondence a konzultováním plánů čír. nosti* Jska presidenta ani tetiž očekává řada Jiných dkstů, jako styk a Vysokoškolskou radon5 tfv
ČSli, aty': a mezinárodním sekretariátem AtE^EC V
Seaevě,atd
atd. Pra+aže AIESEC CSSB
existuje
teprve 2 roky, Je nutno věnevet se koncepční práci tta národní i mezínár=-d=i >:rorni. V každé nové
organizaci se ausí najít aajvýhodnéjSí způsob pr£
ca, vnitřní organizační struktury. Obojí jo muaí.
snbíhnout. Budu se snažit dále upevňovat pc-staveai AJ32PSC časkoalovenako t AIESEC International
Daaažené Uspéchy k tauu zavazují. CeakasloTenaka
patří v saučaané dabě aezi ta nejaktivnější» Tato
postavení so eráen můžeme udržet jeno» dobrou pr£
eí místních rýbarů, které Jsa« nositelem aktivity
i výkonovétělaaoelé člnnasti, spadající do pro gramu AIESEC v ČSSR
Cinnait AIESEC v race 1967 byla skutečně velmi extenzivní. V budoucnu aa nedá už počítat a
tak velkými příprůstky praxí. Budeme se prito sna
21t hlavnězkvalitňovat Jak naši práci, tak pra-xa domácí a zahraniční. Ostatná, uchzeči o praxi t roce 1968 to už aohlí pocítit u konkursu,
Odb*raé katedry budou zadávat prsktiknntůa konkrétn-; ilWly, z pr«x-.- se bude pravděpo<lt.bně psát
•dborné zpráT» nrba témat ¿á práce. Msäío cílea
je - aby se praxe AIESEC skutečně staly praxemi
•k*ncitkýai a nejer.aa prostřeiicea, Jak ae podí vat na západ f zle iit
Jazykové zaslesti.Praktikant si alce přiváži také řadu ekonomických
a
Bi^osksn' liekých - czostků, chceme v5»k, aby byl

"'•^KKorict: C

:

a

1/ Ivan Reus - President ÖSNV AIESEC
2/ Ivan Leiš - Předseda>MV AIESEC
v Praze
3/ Jan Sládek - Expresident ÖSNV
AIESEC

1/
2/ 3/

•V : 3S; «
•
f§¡ L
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šsaisi
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MMM
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přinucen tyto poznatky zvětšovat, a aby si je

rádce v pravém alova amyalu.

dovedl určitým způsobem utřídit.

flaard of Adviaara by uěl lažat základ »aozteo-

Je to samo-

vóho truatu AXKSSC",

zřejmě dlouhodobější Úkol, je však nutno zaV AIESECU

trust",

by

existovat "mozkový

který by se zabýval problémy

ného druhu,

- praktikanty - tak
Kvalita

přínosu jak p-"i
pro

podob-

prsxí

a po-

máhat čianýa fuakoioaářůa v rozhodování o nejzávažnějšíoh otázkáoh.

atudenty
4.
C» z toho hodláš mít po finanční stránce
a jinak?

spoluprácujíví pod-

zahraničních

zkušeností a zna-

losti koakrétaíeh podaíaek doporučovat

posuzoval činnost AIESECu z hle-

diska dlouhodobého

niky.

měl

zvaaéa

o ktaréa Jsea aa zmiSe-

val, Zaeaaná to,na základě
čít.

V tak

však iS*-

0« souvisí m kvalitou praktikanta a

kvalitou

práoa v konkrétní zahraaičaí firmě.

Coká aáa

ty, jinak - kvantitativně nevyjádřitalný pří-

velký úkol - zvýšit poptávku pa čs. praxích a

nos z hlediska vlastní oooby.Fuakce presiden-

5a. praktikantoch v zahraničí,

jají

ta AXESSO b«kí plaaeaa,finanční výdaje a« za-

strukturu. Nechoeme brát Jeaoa to,co aám nšk-

stáváním této funkce/v širších souvislostech/

nabízí,' chceme vybírat to,a® JanaJkvalit

Jaou značné.

zlepšit

Po finanční atráno® aěkolikatiafoové ztrá-

Jiaak

do nabízí, ohcema vybírat t»,c«> ja najkvalit-

3,

-

fuakoe v ¿IEJEC je práce jak vý-

koaaá, tak řídící. Koku tady říci, že funkoio-

nější.

aáři IIBSEC ai vlastně

A spolupráca a odoházejíeía preaideatea

praaa z hlediska

A T SSEC CSSR?
Jana Sládka ai osobné

velmi vážía.

první

léta

příštího zaměstnání a

odbývají

sou-

časně aa připravují aa práci řídloí,kterou by

To ja

práoe akoaoma aěla být.

anad základ naší příští spolupráce,Hy*lía si,
že když někdo pro AIESEC dělal, nemůže jednoduše odejít. K AI3SEC jaj něco ráže.

I

Podobná otázka aaad měla být položena

když

Jan Sládek končí své funkční období, určitě
bude s AIESEC spolupracovat i nadála,jako-po.
•
.

od.

oházajícíau prasideatovi Janu Sládkovi^odpověděl' by Ji asi obšíraSji a lépe.
#

f

ľfTŽZNŽ TAZENÍ EVROFOU,
Jeli jame tam tedy plni
pané Slavie Ekonom, náš čtrnáctidenní

očekávání a i a tro-

chou obav.

tak Jame nazvali my, 18 členů oddílu ko-

Naši kialôtí přátelé nám připravili vý-

zájezd

do.NSR a Belgie ae zaatávkou v Paříži. Z Pra-

borný program a výtečně se ib nás starali.

hy pře* Cheb a Norimberk Jsme se

kopané však zůstali opět na řtítě. K toiru ale

vydali nej-

později.

prve na aever NiáR, do K.ielú, oplatit tamním

Asi po 23 hodinách Jízdy vlakem jama do

studentům jejich Jarní návštěvu v Praze. Jednalo ae o studenty University Chriatiana
brechta, bydlící v koleji Dr. Oetkera.

V

Jali do Kielu, kde Jsme už byli očekáváni,

Al-

a

po krátkém a srdečném uvítání odvezeni do na-

Když

«« » nácí tehdy v Praze loučili, slibovali nám

šeho nového krátkodobého bydliště,

vrútitlaejen pohostinnost a péči, aa kterou aa

Dr. Oetkara. A kolej, to byl první velký dojem

u tiáa satki.ll, ale i porážky ii : 1 i £ .: 4,

z této cesty. Vysoká moderní budove

F
ifc-'
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na kolej
BSÍ

pro

pi VE, ne V3E Jako konzumenta/ pochválili. Byli
Jame také v loděnicích, známých z II. světové
války stavbou ponorek. A t.-.ir. jsrr.e viděli největší tankovou lo3 Evropy ¡¿sso Ksiayaia b německou atomovou lo8 Otto Ha.hn, která Je ve stadiu dodělávek. Atomovou loi!, opravdový koloa,
jenž má sloužit vedeckým účelům, jsrr.e psk celou prolez.ll. Strach z toho, as bych"»: jim tam
něco okoukali neoo ukradli, roahodně neměli .
Podnikli Jame také vyjížSku na moře vědeckou
výzkumnou lodí AX.COR. Výjimka měla zvláštní
půvsb v tom, že jskmilc jsr.-.e ;e dostali de neutrálních vod, mohl si každý z nás koupit pár
lahví ostrých drinků, osvobozených od cla, tzn.
ze cenu ani ne poloviční. Je to zařízeno tak,
ža část zboží dovezeného do NSR zůstává uložena na celnici a lodi, které vyjíždojí na moře,
aa mohou pak zásobovat z těchto levných zdrojů.
Podmínkou ovšem je, opustit vy303tné vody
NSR a te'prve zde otevřít zaplombované bedny.
Není tedy v tomto kraji neobvyklé vyjet na
Širé moře pouze za účelem nspití či opití se.
Ns-vštívili jsme též Stará hansovní Kěsta LUbeck
n Hamburg. LUbe~ek je malebné starobylé město,
pokud -ae architektury týká, 3nad ne J krásnější
město severního Německa. Toto na německé poiěry malé město /asi 200 COO obyv./ působí téměř 'lázeňským dojmem. Pravým opakem LUbecku
je Hamburg, světoznámý svým obrovským přísta-

lfiO osob,která Jo podlo mého mínění přímo 1deálním zařízením tohoto ^.ruhu, byle postavena za peníze psns Dr. Oetkers, mnohonásobného
milionáře.jemuž patří na severu térr.ěř vše.Samozřejmě, .že mě zu'jímelo, proč to dělá, Jost11 se (r.u to vyplácí. A dozvěděl .1se'm se, že
koná tyto bohulibé činy nejen kvůli reklamě,
Jak J nem předpokládal,ele i proto, ae ve většině svých podniků potřebuje absolventy university, a to absolventy a vysokou úrovní.AA
aby si zajistil Je i Jejich úroveň, staví pro
ně ideální koleje o přispívá jim na nejrůznějš.í ekce, kteří zdánlivě se studiem vůbec
'

.

ne!

souvisí. Například i r.a cestu do Prehy dostali
kielští studenti příspňvek a také náä
pobyt
tam, který se udál formou bezdavizové
výměny
nefinancovali ze svých kapes.A tak činí nejen
pan Oétker, alo o ostatní finančníci. Zřejmě
vědí, že se Jim to vyplatí. Trochu Jsme to našim kielským kolegům závideli.Kolej JO opravdový domov studentů,s pokoji vždy jen pro Jednoho,účelně a hezky zařízenými,s velkou ku-,
chyckou a jídelnou pro každé poschodí.vybavenou dvěma 3porák;,', ledničkami,skříňkami na potraviny ,nádobím i kuchařskými knihami,v přízemí se spolkovou místností,v níž Jsoú volně
nejrůznější časopisy a noviny /noviny jaiU denně zdarma dodávány i na každé poschodí do jí delny/ , a v suterénu s knihovnou /obsahuje dd
kovbojek 3 dotoktivsk až ko knihám vědeckým té
měř vše,a nikdo to nehlídá a nic se neztrácí/,,
dále s hudební místností , a prádelnou, sušárnou, žehlí r no ují a velkým sálam, ktorý je nor málně rozdělen na prostor pro televizi a pros
tor pro pingpongový stůl, který ja možno
po
malé úpravě použít ke koncertům,vipným večír-- »
kům, či Jiným veselícím - je tem i bar.Na tento"ideálB. vzpomínám, sodě na naší "Jarovské
noclehárně".Ze vzpomínek mě vytrhává^onásek",
vyřvávaný nějakou veselou partou na oslavu
»

nového dna /Je krátce po pdlnoci/, a co chvíli roztřese oprýskané a špinavé zdi mého pokojíku naříkající vodovodní potrubí. Ne, nolzo
srovnávat. Raději opět k dalším zážitkům našeho zájezdu.
Hned první odpoledne nás-čekalo seznamovací sezení u kávy s zákusků, zpočátku dost oficielní, ale to už k Němcům patří. A pak Jsme
se vrhli hned na poznávání nového kraje a nových mravů.

U ní
vem a podsvětím. Oboje bylo přímo fantastické.
0 přístavu jsme všichni už přece jen dost slyáeli, měli jsme už tedy jakési představy,
mohli jsme sa o něco opřít. líplně něco nového
nás však čekalo při toulkách zábavní čtvrtí
St. Pauli. Kial má své podsvětí, LUbeck, a i
uu náa je něco, co ae tak dá nazývat, ale to
vSechno je ve srovnání s Hamburgem nepatrné.
Pro nás, pro které byl striptýz senzací, bylo
přímo šokující vidět najednou čtvrt přeplněnou
striptýzovými podniky.obchody s erotickým zbožím
žím, hodinovými hotýlky a všude okolo mraky
obchodnic s láskou, v nejrůznějším věku, nejrůznější vizáže a také nejráznějších
cen.

Navštívili jsme v Kielu i míatní pivovar.
Neirěli tam špatné pivo a byli pyšní, že jsme
Jim Je my, reprezentanti pivařské velmoci /tečí
c-ím na mysli SSSR Jako významného producenta

Přímo reprezentantem této čtvrti Je kromě fteeperbahn Herbertstrasse, malá ulička, uzavřená
kvůli nezletilcům železnými vraty. Je doslovů
výkiadaí skříní. Za přízenními oftny této uli-
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ce ae vystavují k prodeji polonahé seny. fu a
tam hekterý z velkého houfu zvedavci, neustále
korzujících ulicí, zaklepe nu okno neoo nendold posunku 2i výkriku prostitutky a pak ,
smluví-li -se na cené, proběhne srrenný' ekt.
Návštěva Eamourgu prekticky zakončila náš
pobyt v NSR. Bylo toho hodne, ale ry jsme konec konců Jeli do :!SR sehrát odvetná .tkání a
tak ae o nich musím také zrrínit.
V prvém zápase Jsir.e hráli s mu-stvem university. iirálo se na krásném travnatéip universitním stadionu, tentokrát však v důsledku
deště rozmoklém. Situace před zapasem oyla
dost napjatá. Naši hostitelé chtěli zvítězit,
ale my také. A zatím, co náš soupeř nastupoval v daleko silnejším složení než v Praze, my
Jame nastupovali v úplně nové nevyzkoušené sestavě. Po nervózním začátku ae nám podařilo
získat mírnou převahu, kterou jsme vyjádřili
ke konci poločasu dvěma brankami. Zvláší v této čáati mělb hra výbornou úroveň. Ve druhé
půli se už hrálo úsporněji i Utkání skončilo
naším vítězstvím 4:1. Sestava /pro.úsporu místa uvádím pouze Jednu, v závorce s hráči,kteří střídali v ostatních zápasech/:
Němec /Bata/
Pašák
Robotka /Hromek/
Tichý
Suchý
Vítek
Procházka
/Krátoška/

Světinský
/Koděra/

Zinecker

Ševčík,
Kurta
/Válek/

Ve druhém zápase jsme zvítězili poměrně snadno
nad mužstvem Koleje Dr. Oetkera 8:1. Zápaa Je
hrál opět nu blátivém terénu, po večírku uspořádaném na naši počest, Jak vidět, ani flám
nás nezlomil.
Aby byl dojem z našeho pobytu v N«R úplný, musíme připočítat k těm mnoha velkým společným zážitkům,které jsem zde popsal,i spoustu neoficielních posezení u sklenky vína či
pive, shlédnutí irnoha drobných pamětihodností,
toulky obchody a nočními i denními ulicemi
a dokonce i návšttivu komorního koncertu a filmu s Jomeaem 3ondem. Bylo to mnohí a velmi
rozmanité - bylo to' hezké!

db autobusu. jiQz'dílnost našeho, robytu v Kielu
s jr-isalu se vám „cvils í.r.ed pó příjezdu. Do
Kielu „are* jeii spíž Jeko na ,'vštěvu ke Zn
mým, kdežto zde převalovala stránka sportovní".
V autobuse Už seděl jeden z našich soupeřů,
3tudenti of Cerdiff, » také 'J príjcrr.ntí dívenky, z nichž každá se --.-ia starat o jedno
mužstvo, ale všechny skončily u nás- - prý díky
našemu šarnu. Mile ná3 překvapil česky vytištěný program na£eř:o pobytu v Jruselu a pravidla turnaje, Steré jsme všichni dostali,
stejné jako plánky městs. A zde v autobuse
Jsme uz také absolvovali první zápos. Byl to
psychologický
zápas - písněmi.
A roz hodně Jsme 3e necítili ani ve zpěvu poraženi.
.Ubytováni jsme byli jako všichni ostatní účastníci turnaje ve Sportovním hotelu. Normální hotelové zařízení s pokoji pro tí - 10
oaob bylo doplněno pěknou tělocvičnou, kde
jame mimochodem podrtili v odbíjené Francouze.
Ale teí ještě k tomu nejdůlezitějšímu,
Jak jsme se vlastně k tomuto mezinárodnímu
fotbalovému turnaji do Bruselu
přitrefili?
Dostali jsme pozvání oi studentů bruselské
university K.E.P.S. Kromě nás /byli jsme vedeni Jako Slávia Praha a i v korespondenci
náa tak titulovali, takže jsme si nebyli jiati, Jestli ai nás nespletli se "sešívanou
Slávkou"/ se turnaje zúčastnili:
Kroužky politických věd ze Sorbony
Univeraity of Wales
K.E.P.S. Brusel
Turnaj se hrál tím způsobem, že byly vylosovány dvě dvojice, z nichž vítězové bojovali

o

první

k

prvnímu

místo

a

zápasu

poražení

o třetí. Ntíffi byl

vylosován soupo"-,

kterého

jame nejméně chtěli - domácí K.E.P.S.
Proti

domácím

podpora hlediště,
stranioký

A tak 3e dni našeho pobytu v Kielu naplnily a my se vším tím pěkným, co jsme prožili,
a s prvním sportovním úspěchem v kapse Jsme se
vydali poloprázdným a pohodlným rychlíkem směrem na Brusel.

boje

rozhodčí

proti domácjím

na pardubickém

Po celodenním putování, až na krátkou zastávku v Kolíně nad Rýnem, jsme dorazili na
nádraží Brusel-i.Udi , byli přivítáni a usazeni
m
...i .i».
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velmi pomáhají.
jsme poznali

Nevýhodu

už v květnu

Myslíme si, že hlavne díky

že jame zq takovýchto podmínek narazili

na

domioí,

to

však

Navíc

vždycky špatné,

turnaji o vysokoškolského pře-

borníka republiky.
tomu,

se hraje

znalost prostředí a často i

jsme nebyli

nebylo

jame

zde

lepší než třetí /ani

rozhodně
v Bruselu

špatné

umíatoní/.

byli pokládáni za

favority.- hle jak dobrý zvuk rr:á če3ká kopanú.

álně potvrzeno vítězství v turnaji prcianíc po-

Cekal

háru a pamětních meds*

núi tedy ;:erný chleoííek.

ŕrotoze Js:.e

',což prováli»! iáir. pan

neměli ¿údiou i.rs sttvu o úrovni sv.'ch protiv-

starosta města Bruselu.>.ly Jsme v3sk nezískali

níků,

vítězstvím Jen tato vyznamenání., a Ir povinnost

zaíoli

středěním

-0 sní utkání

a

snahou,

A

s maximálním

během

sou-

io rr.in. Jsme

pořádat t urnu J příští podzim u nr.'.a.A v;řterze

vedli 3:0. 3yli jsir.e uspokojeni a tak sl jisti

jame se dost ' Louho rozirýš'.léli, jestli ne

svou pře vahou,

Jen z tohoto důvodu ve finále prohrát.Nemůže-

volili.

Vzdpětí

fcyl tady 3:2,
My jame
nejde,

ze jsme pod dojmem náskoku pojsme

dostali

najednou

ooj.

.-.ocítili, ža už nám to tak

e náš soupeř

chytil se. Přeato

vidél avou příležitost -

ae

nám

podařilo

konce poločasu

zvýšit

opět jistější,

ale ke vší smůle

hnad

dva góly, stav

a teprve teä to začal být

ještě do

na 4:2. Cítili jsme ae
jsme doatili

me totiž zajistit dostatečnou úroveň tohoto
turnaje pouze ze svých kapes s nemáme zatím
od nikoho zaručenou pomoc.Chtěli bychom z t-5cl zatím

ve

druhé

půli Němce,

vůbeo

stačil

poprvé sáhnout na míč,dostali neštastnou branku.A
A to,co ao dělo pak, to už nebyl jenom boj, to

nální studentskou ligu.feS jen najít někoho ,
. kdo by měl nejen zájem,ale i peníze.
Čtyři dny našeho bruselského pobytu minuly, opět Jame zvítězili,viděli mnohá a o mnohém
sappoučili,poznali další zemi,další město a
. další lidi .

bylo peklo. Te3 sa ukazovalom jak výborný trsjí
Belgičané útok. Prý za ně'hráli tři hoši z nějakého ligového kluou.Zkušenost a chytrost ne
nich byfca vidět i v tom,jak rafinované faulovali a Jak dokázali provokovat.A v tom všenjje

Při zpáteční cestě Jane ae stavěli ještě
na dva dny v Paříži.Tam Jsme už však kopanou
aehráli,byli jsme tam vioeméně soukromě.Nebudu se tedy o těchto dnech zmiňovat,je mnoho
povolanějšíoh.

je podporovali i diváai a mírně i rozhodSí.Je
opravdu velký div,že jsme ae dokázali ubránit.
Bylo to zásluhou houževnatého 8.obětavého výkonu há3 všech,především však Bati,který byl
v brance nepřekonatelný a napravil počáteční
chybu výkonem víes než stoprooentním.V poslední

spíše náhodných atyků vytvořit íradlc.i

z vybudovat tak v pozdějším období internacio-

z prvého útoku, dříve než si Beta, který

vyměnil

.a

Bilance našeho zájezdu je výtečná.Sehráli jsme Styři vítězné zápasy a celkovým skorá« 24-6.Brsnky vstřelili: Vítek 6,Zinecker 5,
Světinský,Kurta a Keděra po 3,Válek,Procházke,
Krátoška aSuchý- po I .

minutě se nám podařilo dát Ještě pátou

branku z desítky,a tak jsme postupovali, do fi-

Zájezd nám však poakytl mnohem víc,než je-

nále a celkovým vítězstvím 5-3.2 druhé dvojice '

nom sportovní vyžití. Nevázali jsme v Kielu

postoupila Francie,která porazila Wales 4-3.

Bruselu přátelství, která musí prospět všem. A

Nadšení nad vítězstvím a postupem do finá-

i

tato přátaletví i všechny zážitky se jietě mu-

le bylo veliké.A byli jsme veselí a zpívali

a£ pozitivně promítnout i v našem dalším živo-

Jsme,aniž bychom k tomu potřeoovaii šampanské,

tě,

whisky nebo sherry,kteréžto nápoje se podával^

aemozřejmóatí.

Je Jen škoda, že takovéto zájezdy

nejsou

večer na recepci.Věděli jsme,že náš výkon nebyl'
nejlepší,B že jsme udělali nervák ze zápasu už
vyhraného,přesto však to byl úžasný pooit. Večer
jsme kromě recoDce absolvovali i prohlídku městě .zakončenou v Jedné staré pivnici.
Druhý den ve finále jsme zvítězili po spo-

Zájezdu aa zúčastnili: vedoucí mužatva a. Král,
trenér s. Mei-tínak

a

hráči : Ševčík, Robotka, Pešek ,
Bača, Němec, Válek,Tiohý,
Hromek, 2ineokar,Kaděra,

lehlivém výkonu už s daleko manší námahou nad

Procházka, Kurta, Vítek,

Francouzi 7-1,po pjločase 4-0.Diváci aáa velmi

Světinaký,

potěšili českým povzbuzováním,do toho!,do tohdl

Suchý.

A večer byla opět reoepce,tentokrát na starobylé Bruselské radnici.A Zde nám bylo ofici-

Krátoška

,

Ľylo to tady a ui; je to. tady zas. Opět se da-

íaaem kolem našeho OiVadla vytvoří klub, pár

la Johromady pořádná parta a snad už se koneč-

lidí, kteří by míli zájem o tvorbu at .již li-

ri~ dostaneme k tomu,-o čem už dlouho sníme:

terární nebo divadelní. Byli bychom také rádi,

- pootnvit si své vlastní divadlo. Filosofie

kdyby se všichni zájemci přihlásili na HV Č:

má ŠKÉBLI a ekonomie teá bude mít PENDREK.

abychom mohli dostatečně podchytit očekávané

Vlastní množinu lidí, oddaných kultuře tělem-

množství. Bylo by zbytečná ještě dále psát o

i duSí. Konečně se nám podařilo sehilét i sál,

tom, co všechno chceme podnikat. Bude snad nej-

takže oe čeká jen na premiéru, aby první kri-.

lépe, jestliže se sami přijdete přesvědčit a

tiť-ti diváci mohli hláoat své teorie o tom, jak

případně nám i pomoci.

by to dělali oni a jak by se to mělo dělat
správně, no konečně, tohle znáte z fotbalu,Že

Svou Theapiáinu káru táhnem dál

se vynoří spousty kritiků, kteří by věděli ,

za každýcn okolností,když panstvo dovolí,

jak na to, jen kdyby je k tomu někdo pustil.

aí na scéně je právě lump či král

A u nás to bude vypadat podobně. My BÍ

a nebo démon s kůží sobolí,

totiž

myslíme, že si jen tak normálně stoupneme na

my v nečasu a dešti táhnem dál;

to podium v tom našem šálku a začneme vyprá-

jen shlédněte to každý jak si přál

vět lidem příběhy, které jsou buá díly osvěd-

a neposuzujte nás s nevolí.

čených autorů, a nebo které jsme sami připra-

svět obejdem s tou naší károu rozhrkanou

vili.

a všude radost chceme dát.
Mnozí už nás, bláhové nadšence, varovali.

Te.ä přistupte aí; už Vám slzy kanou

Dejte si baeha, to přece není jen tak, ale my

a nebo zda se ohoete smát.

Jsme asi příliš tvrdohlaví, nebo příliš zapá-

Opona, vzhůru letí

lení do toho, dělat divadlo, že v současné do-

a principál už vchází na scénu

bě úplně přehlížíme všechny rady. Kdo není s

je konec všeho saění děti

námi, ten je proti nám. A touto taktikou jame

a neberte si 3mutek za ženu.

získali už dost. Sál, pomoc Kulturního

domu

v Praze'3 a poměrně dost sympatií mezi lidem
ekonomickým.
Pracujeme teá na premiéře shakespearovského večera. Chtěli bychom vás všecky pozvat.
Chtěli bychom se s vámi rozdělit o naši radost ze hry a s tvoření vůbeo. Doufáme, že se

e s
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Mysllvější hlavy pHtghujs marxlamug
Rozhovor s prof. PhDr ."indříchem Zel- iým, DrSc

Znalost vrcholných filosofických textů Je sil-

Frof. Zelený z katedry filosofie VSE, se v říj-

nou stránkou dominikánů, kteří se cítí uohova-

nu 1967 zučaEtnil čtrnáctidenního mezinárodní-

teli evropské filosofické tradice."

ho filosofického symposia v NSR. Položili jsme

E: Které hlavní názorové rozdíly se ve

v

»

'v

/

vašich

diskusích projevily?

mu několik otázek o jehc ucaetl no tomto setka-

"Zásadní rozdíl se projevoval v postoji k a-

ní e o jeho vědecké práci.
Ei Kde se symposium konalo a kdo Je pořádal?
"Symposium uspořádala 6001et stará

domini-

teismu. Dominikáni, jako tomisté, opírají samo, -ť
zřejmě řešení všech filosofických otázek o svou
i
náboženskou metafyzickou filosofii.

kánská universita ve Walberbergu, který

leží
Byli tam však i přednášející, kteří jsou našemu

asi 30 km na západ od Bonnu.

Tsmnějsí univer-

sita pořádá toto symposium každoročně před za-

pojetí bližší. Rozpory mezi námi ee již

nepro-

jevovaly v poloze ateismus x teismus, ale v

hájením vysokoškolského školního roku."

tázce řešení problémů, které sebou přináší

E; Kdo se symposia zúčastnil?
"Byli tam lidé s nejrůznějšími názory.Samozřejmě filosofové z Walberbergeké akademie, tomisté, kteří filosoficky vycházejí z Tomáše Akvinského. Dále byli zastoupeni katoličtí filosofové ze Švýcarska, Francie s Itálie}

kromě

nich filosofové jiných názorů, např.prof. Ltľbbe z Nové university v Bochumu /je současně za

dustriálni společnost. Diskutovali jsme

samoMys-

livější hlavy přitahuje marxismus. Dá se

říci,

že diskusní téma ateismus a moderní víra Je vyhledávané nejen mezi filosofy, ale i mezi veřejností.
E: Co byste nám, pane profosore,mohl říci o své
vědecké práci v zahraničí?

ství v zemské vládě Kordhein-'Jfestphelen/ nebo

"Nejzajímavější zkušenosti jsem

Já

in-

zřejmě i o vztahu marxismu a náboženství.

aooiální demokraty státním sekretářem pro škol-

prof. Gadamer z Heidelbergské university.

o-

si

odnesl

ze čtyřleté práce /1962 - 1966/ ve funkoi mezi-

jsem tam byl jediným marxistou.Tské plémum by-

národního jednatele filosofické společnosti "He-

lo velmi různorodého složení. Jeho

účastníky

gel - Gesellschaft", která má sídlo v HSR a po-

byli i někteří studenti, zvláště ze západoně-

řádá mezinárodní .filosofické kongresy za účasti

meckých universit."

Jak západoevropských, tak východoevropských odborníku. V posledních letech byly kongresy ve

Kt Jaká byla náplň symposia?
"Hlavním tématem našich Jednání byl problém

Vídni, Ženevě, Salzburgu a Praze, zúčastňuji se

teorie a praxe. Dopoledne probíhaly přednášky,

také Filosofických rozhovorů v rakouském Zwetl-

odpoledne jsme prováděli interpretaci textů A-

lu, které se konají každoročně ve spolupráol a

ristotelových, Tomáše Akvinského a Hegelových.

prof. Heintelem z vídeňské university.

Ľ nás se důkladná interpretace textů nepěstuje<

styky zvláště s německými a rakouskými vědci. V

nejdúkladnější je právě v Německu B ve Francii.

tomto roce Jsem pozván k přednáškám na několika
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universitách b těším se zejména na účast

Diskuse kolem Knicnovské dohody se vedou stále.

na

příštím sociologickém kongresu ve Frankfurtu,

Jedna z posledních proběhla na stránkách týdení-

kde bude hlavním tématem "Spfttkapitalismus oder

ku Die Velt. Kás v ní reprezentoval dr. Hajdú.

Industriegesellschaft?" Ka letni semestr

I liberálové jsou ovlivněni právnickými argumen-

196G

¿březen-červen/ jsem pozván jako hostující pro-

ty o tom, že anulovaním Mnichovoké dohody by se

fesor na filosofickou fakultu vídenské univer-

vytvořila pro přesídlence z právního hlediska .

sity. Budu tam mít semestrální ku*.

trepřijátelna situace.

přednášek

5* Jaká je ur ren vyuky filosofie na zapadone-

na téma "Hegel und seine Kritike.
E: Znáte osobně mnoho západonemeokých

vědců.

Jaká je politická atmosféra mezi universit-

meokých vysokýoh školáoh?
"Řada universit je zaměřena historicko-filo-

ními intelektuály?

seficky. Na některých z nich patří studium Mar-

"Atmosféra na západeněměckých universitách

xe k povinné literatuře, jako například na uni-

se mi jeví z velké části jako liberální a tím

versitě ve Frankfurtu. Setkal Jsem se s

řadou

často opoziční oficiální bonnské politice* kte-

posluchačů, kteří znají Marxe lip, než

rá má s intelektuály hodne práce» vis ňapř.pro-

našich studentů. Pře ně Marx j e přitažlivější

průměr

testy předních vědců proti válce ve Vietnamu* .
popiALi^o.jií'

Inteligence je plně pro diskuse s náai.

3

Je správné, když z naší strany vycházíme vstříc,
aniž ustupujeme od svých názoru a přesvědčení.

neŽ prc naše vysokoškoláky, protože pomocí mar-

Osobně se domnívám, že

xismu kritizují tvou společnost i politiku své

v politických kruzích

budou stále více nabývat na váze remilitaristic-

vlády. Podle mého názoru Jsou v mnohém

ké tendence. Je otázka, jestli liberalismus uni*

nároky na absolventy filosofických fakult vetší
než u nás. Nejen v tom, že posluchač musí proká-

versitních intelektuálů všude vydrží*
E: Jaké názory má západoněmecká veřejnost

ohledu

na

zat důkladnější znalost textů. Ale především

r

řešení německé otázky?

tom, že pro získání titulu doktora

filosofie

"Velký tisk, který ovlivňuje v největ5í míře

/PhDr,?' je nutné veřejně publikovat

disertační

veřejnost, jednoznačně odmítá naše návrhy na ře-

práci* u'nás to není. podmínkou ani pro získání

šení. Ovšem sociologické průzkumy z poslední do-

titulu kandidáta věd/CSo/.

by ukazují,, že většina obyvatelstva jde podstat-

El A vaše hlavní zkušenost z politických disku-

ně dál, než dnešní západoněmecká vláda,.a

žádá

sí?

návázání politickýoh, kulturních a jiných

kon-

"Máme u nich respekt, protože u nás jame ee

taktů s NDR. Myslím, že se budou postupně, přes

pokusili řešit problémy společenského života ra-

velké překážky, prosazovat kompromisními kroky

dikálním způsobem.•Sama ta věc je pro myslivé

směrem k uznání NĎR a k normalisaci vztahů.

lidi na Západě tak imponující, že nemáme důvodu

E; A vztahy CSSR a KSR| jaké na to převládají

ke zkreslovaní naší skutečnosti v diskusích

nimi. Hubíme se ovšem stavět programově kritic-

názory?
"Maše kultura má u nich renomé. A nejen

s

li-

ky k dosavadním našim výsledkům a prokazovat v

teratúre a film, ale i filosofie. V kulturních

praxi, že jeme neztratili schopnost revolucio-

atycích je vůbec mnoho nadějného. Jinak je tomu

nářů.

bohužel v politice.

Děkujeme vám za rozhovor.

o

Nevěřím, ale doufám,
že budoucnost jediným převru v. u změní
hroznou a utlačující
přítomnost
Einstein

Již dlouhou dobu Je konstatována nezdrsvá
atmosféra na vysokých Školách. Umístěnkový řád,
nemožnojt realizace nejnovějších poznatků plnou měrou v praxi, nivelizace a s ní
spjaté
společenské postavení inteligence, toto.vše, uraocněné mnohdy nedostatečným materiálním vybavením škol a studentských zařízení, vedlo
k
všeobecnému poklesu studentské aktivity na úseku kulturního, společenského a politického života. Zmíněné příčiny vyprodukovaly
zvláštní
typ studenta, jehož charakteristickým rysem je
konzumní
přístup ke studiu, přenesení sktivity
do únikové sféry, kde tato aktivita platí 8 je
deformována prostřednictvím forem, jimiž
se
realizuje, např. radikální diskuse 3 Ještě
radikálnějšími závěry ve studentských hospodách ,
kolejní mejdany, provozování her v k«rty , kulečníková sezení a povídání o přednostech a
garderobách nsšich předních herců
ä zpěváků.
Toto jsou kolbiště, vysávající
elán a energii , jež byla v dřívějších letech významným
hnacím momentem společenského pokroku. M y s l í me, žé tato charakteristika je výstižná, Že
studijní zápal je spíše výjimkou než pravidlem,
že zdravá angažovanost je mizivá., ne-li vůbec
žádná. Proto dochází k logické, ale nezdravé
kompenzaci trpnou smířlivostí, konformismem namnoze s příchutí skepse a natrpklosti. Ponecháme 3trhnou hodnocení tohoto stavu a především
důsledků, Jež sebou nese na fantazii čtoucího.
Z historie známe, že vždy docházelo ka
střetnutí pokrokové části studentstva s vrstvami a třídami reprezentujícími konservatismus,
zpátečnictví, se silami, které brzdily společenský výv">j a podřizovaly jej svým vlastním úzkým
zájmům. Bývalo a je zákonitostí, že na tento
stav nejcitlivěji reagovali studenti, jichž se
tyto tendence dotýkal
nejhlouběji, jelikož na
poz»dí stále 3e vyvíjejícího poznání se nehyb-
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nost j"k svou podobou, tik konečnými důsledky,
vyjímá nejobludněji. Citlivost a hloubka poznání ústily v ostoje a v činy, je" de vyznačo- .
valy prudkostí 3 radikalismem, nesmiřitelností
v'iči těm, proti kterým byly namířeny.
Mechaničnost, jíž tolik trpěl především
veřejný život v prvních letech existence socialismu v našem státě a jež spočívala v negaci
předcházejícího a končila jeho jednoduchou mechanickou transformací, přežívá ve společen šskén podvědoní z.části dodnes, konkrétně práv«"'
v názorech na politickou aktivitu atudentů. Naši historikové kladně hodnotí úlohu studentstva .
ve veřejném životě v třídních formacích, v nynější době se však tato aktivita jeví jako nepohodlné'.
Největším nepřítelem člověka je lhostejnost. Ti, kdo rezignovali a nebojují za lepší
svět, umožňují hlupákům a kariéristům, aby brzdili vývoj společnosti, ve které žijí. Ntírikonformismus je nezbytnou.podmínkou pro každého ,
kdo se..chce postavit proti zápecnictví, bojovat
za svobodu sebe i druhých, změnit'přítomnost.
Bojuje-li jednotlivec sám proti mase nezájmu,
nutnž ztroskotá. Proto je třeba z těch, kdó nnjí odvahu k tomuto boji, vytvořit organizaci,
jejímž cílem bude rozvíjení nové, revoluční vědy o změně světa, vědy o budoucnosti - f u t u r o l o g i e . Futurologický klub hledá své
členy především mezi studenty pražských vyso kých Skol. Má být centrem studentské elity ,
místem svobodné vědecké práce, kritických diskusí a nejšírší demokracie. Výběrový charak ter klubu zabrání formálnímu členství a vytvo ří akceschopnou organizaci, jejíž &enové budou
spojení úsilím o vědecké poznání nové společ nosti, komunistické formace, založené na svobodném rozvoji každého jednotlivce. Toto pozná ní zavazuje a nutí k odstranění všech překážek,
Jež dosažení takové společnosti brání. Jakáko_llv úzkopraost. apriorní vytváření schémat a uzavír.jní volného pole iniciativě, konzervují
současný stav společnosti a brání Jejímu dalšímu vývoji,
Věda o budoucnosti je zbraní, která
rozbíjí sebeuspokojení a otevírá cesty k překračování přítomnosti. Je valikým a dosud nesplněným cílem vypr-icovat vědecký program po -

futurologie , carující jeho-cestu vpřed. První
futurolo^ové jstJ v'.iak. pokládáni za
bl£z-

3 tupuj í -ľ .ich z m'en, které, U;/. f^hx^aJi,!;/ sny o koí&unĹJDu jeho reálnou představou-. Poznaná bu—
loucóost budí v.elkou raději a nejvě£ŠÍ hybnou
3iÍoti vývoje moderní společnosti. Stane se jí
však jen tehdy, jestliže se najdou a shromáždí lidé, ktérí á vo u riadëji v realizaci Mar
'/'•"»vri 3nu dosud neztratili»

îiy, Dony Qaijoty,\ za snílky a pošetilce. Zlo
přítomnosti je tak těžké, že se zdá neonat r-:nitelné. Futurologie vyzývá k boji a touto .M
tomnosti ve jmënu budoucnosti*
Naáím záměrem jé položit základy této věd'
- v riaëéjn atátě mladçu generací a od počátku ji
tak učinit odpovědnou za budoucí vývoj. Oproti
/generacím ^ pro něž bylo typické postupné vymi zajci'í ideáVV v čase, mělo • by být příznačné *ro
.
olilodé
lidi ' tohoto věku konstruování
vysokých
.
cíX& a jejich faktická realizace. Zakládaj l.
schůze Klubů bude drie 21. března ,1963 v budo •Vë Vysoké školy ekonomické, místnost 305 od

Futurologie - věda o budoucností - vžili ká proto, Že člověk ' naSel "zpûso^- jak zněnit"
přítomnost. Lidská touha po pozřen í budoucnosti;

je věčná, stejná jako je věčná löuh'a po letu
ke hvězdám? ale teprve v,naší dobŠ je obojí , u sku tečnítělřié, třebaže neuskutečněné. Jako k
dá nová věda, tak i-futurologie vZ-iiká v. bojí
s přežitými návyky ä doktrína ni - víra,, .že ;fcu - 1 -; . 19,30 hod4 Na" této.schůzi bude předložen návrh
douenest je - zahalena vt-čným• tajemství a v$.ak.nestanov, uveřejněný ve fakultním časopise V*E
obstojí před vědou,- která toto "tajemství odEkonom, doporučujeme těm, kdo pokládají touhu
krývá. Její práce bude těžká a omyly č a s t é b u ~
' •po lepším.-světě za ¿cestnou a bludnou , kdo se
de se střetávat s nepochopením. i a vědomými odposmívají, romantice a pokládají ji za naivní,
půrci. Tak jak poroste síla člověka", jařc ae hu•-kdo jsbu: se vším spokojeni, * aby dali tento lede rodit člověk; budoucnosti , poroste i význam:'
'ták svým nepřátelům®
N4vrh stanov

Futurologického klubu

4v->ovinností

1. Pro poznání a provádění vědy p; budoucnosti
bude ustaven Futuroiogický klub. Prováděním.,
futurologie se. rozumí aktivní liéii-í-'o změnu,
přítomnosti ; proto bude Futuroiogický.'. klub napomáhat hlubšímu poznání komunisticié -spo-í'
lečenské formace, -a tím jejímu.; rychlejšímu
vybudování.
•
• *\
. •

Futurologického

klubu

je

Právem;"

klubu je volit

V ," a být. volen do vedení Klubu, účastnit se
Všech 'jeho akcí, kritizovat tyto akce a navrhovat jiné*

2. Sieny Futurologického. klubu, . který budě výr
bérovou organizací, se mohou stát jen ti,
Ido splňují politické a odborné požadavky*
Uo odborných požadavků... pa tří : ukončené, stře-/
doškolské vzdělání, zralost nejméně;' jednoho
světového jazyka (kromě ruÍtiný) a předběV -.
ná znalost futurologie. Do politických • p o žadavků patří: přesvědčení o budoucím Vítězství komunismu, z toho vyplývající angažovanost , nonkonformisxus a úsilí o. vědecké řízení společnosti.
3. Kandidáty Futurologiekého klubu se mohou .
stát jen ti , kdo splňují odborné a politické
požadavky s výjimkou předběžné znalosti futurologie. Kandidátska lhůta trvá 1 rok: během této doby umožní Futurologiekýkiub kandidátům zísiat zákiadní znalosti současného
stavu světové futurologie*

člena

praQoyat nejméně 10 hodin týdně na úkolech,
\ - které siVstanoví vlaďtní volbou1 po dohodě
s vedetiím Klubu..

6. Povinností kandidáta Futurolqgického ' klubu :
je praedVat nejméně 10 hodin týdně na úkolech,
'-'.V které mu svěří vedení Klubu. Právem knndidá . ta . •je účastnit se všech akcí.Klubu, zejména
. . těchr které ho seznámí , s obsahem futurologie,
• : kritizovat tyto akce a navrhovat jiné.
7- 0 v5ech otázkách včetně volby svého předsedy
' - .'ro^hodtaie vederií Klubu prostou větáinou hlasů. V Čele Klubu stojí předseda, jehož úkolem je zastupovat organizaci navenek. Předseda je členem vedení, do něhož dále patří vedoucí organizačního úseku, vedoucí teoretic. ;-.ž kého úaeku, a vedoucí odborných skupin. Tě ' žiětě Klubu spočívá v práci odborných sku pin, které jednak seznamují kandidáty se základy futurologie, jednak umožňují Členům
samostatnou a koordinovanou práci. .
.8. Vedení Fúturologického
ročně ..jeho členy»

m m m m

Zk

klubu

je

voleno Ix

r *

íádáte překlady z cizŕeh Časopisů - rádi vyhovujem-

Můj 18 - lety syn no3Í tak úzké kalhoty , že
ae zřetelně odráží všechno co je pod nimi.
Pokládán to nejen za neslušné (ne-působné),
ale také z r, nezdravé, ale když . mu řeknu, že
kvůli t -'d úzkým kalhotám se m Že stát neplodným, směje se tornu jako báchorce. Přitom je to
lékařsky dokázáno, ne?
Paní Margot ALLEN, Hamburg 55, Panzerstrasse 7.

Mi

škodící teplota), pak se potence opit
Proto navrhuji, aby

"přesedlání" na ."iroké kalhoty. Je ale

STERN: Kolik manželství v NSR .je bezdctných?
OdpověS: Asi 1 300 000. 40% těchto
mají na svědomí muži.

STERN: Je nebezpečné nosit

Odpoví: Podle statistických údajů

STERN: U kolika mužů je přehřátí

manželství
3e:nenné žlázy

příčinou .jeho neplodnosti?

kalhoty, pane

je

to

15%»

.STERN: Má Škodlivý vliv na přirození také horká

doktor??
Sillo -3eidl: Áno. Neboí příroda umístila
menné žlázy muže

bezprostředně

tože tam jsou uloženy
než v těle.

na

možné,

že poruchy mají jinou příčinu.

Frankfurtský lékař Georg Sillo - Seidl je autorem početných knih o problému bezdětnosti. Redaktor STERNu Klau3 Lempke s ním o tomto udělal interview.
úzké

obnoví.

působení bylo zaměřeno

v

za

případně

na

koni?

mimo tělo,pro-

0dpově3: Dlouhodobá horká koupel může jistě pů-

chladnějším prostředí

Stoupá-li teplota v semenné

potom může teplo

koupel nebo .jízda na kole,

se-

sobit přechodbě rušivě na funkci

žláze

kdo sedí tak dlouho ve vsně?

určitých okolností semenu

varlat.

Ale

Při jízdě na kole

nebo na koni nebezpečí nevzniká.

škodit.
STERN: A co to má za následek?
Odpověď: Následkem může být bezdětnost.
STERN; Může to také být příčinou potratu?
Odpověch tomu nevěřím, protože

výzkumy

Italů

Giarola A Ballerio, ukázely,

že poškozené

rodečné buňky

úkol. To však ví-

nesplní

svůj

záCo, co, co, máme nový sukně, n o o o M !

me jen o zárodečných semenech,které jsou už vlivem styku s vnějškem nemocné. -Ale jestliže
pohled normálně

na

vypadající buňky mají počkože-

nou strukturu, to se ovšem dnes ještě neví.
STERN: Poškození

vlivem úzkých kalhot,

opravdu n9 době jak dlouho se

závisí
kalhoty

nosí?
OdpověS: Ano ovšem. To platí především

pro za-

cigo

iáÄÄ

městnání jako zemědělec, lovec, rybář. Titt> lidé aspoň dříve nosili po

dlouhá

léta

silné a

přitom úzké kalhoty.
STBRN: Hrají v tom také roli úzké spodky?
0dpové3: Sotva, nebol spodky
lehké tkaniny a v nich
Ale místo těsných

se

jsou

STERN: Jsou zaměstnání, při kterých vzniká váž-

většinou

sotva zdrží

z

né nebezpečí, které je příčinou

teplo.

trojúhelníkových kalhot bych

neplod-

nosti?
OdpověS; Ano to často pripadá v úvahu u topičů,

doporučoval volné kalhoty se širokými nohavice-

svářečů, pekařů a dělníků u otevřených pecí.

mi, také by byly trochu slušivé.

STSRN: Vzniká také dlouhotrvající

STERN: Není třeba se obávat nebezpečí,

zamění-

me-Ii úzké kalhot.y širokými?
Odpově^j

ného vývoje nesedí varlata na

Toto néni bohtijcel. podloženo

vědeckými výzkumy,

ale vím* toto:

nebezpečí,

když u chlapců v důsledku jejich naruše-

žádnými

jestliže~ai

dá. pacient vČ83 vyoperovat křečové žíly
tříselnou kýlu (toto rovněž způsobuje

správném

místě?
Odpovoci: Ano, jestliže zůstane

nebo

jedno z

v břišní dutině a neodstraní - li se

přílišná

varlat

tato vada

alespoň do věku 10 let, . potom dochází k trvalé

2?

t ;íkŕ vn <.
jevit.

!ako muä se potom nebude moci pro-

chu Je také,

Je 'tr ty treba, . aby rodič» dávali pozor

na správnou polohu varlat.
jj-ľiFi-i: Kdyb..'ť»

zjistili,
na

varle j» stlačováno nebo ne.

jsou

položena

tom, zda

uvízlé

V připadá, že ano
Bez úspě-

jsem dával dohro nády pásmo

Tato sukně-má své prednosti, ale tak daleko
být J e n

potřebujeme jít. Káře kalhoty by měly
dosti široké v rozkroku.

vel

U každé vesnice šibenice
u každého města ghetto.

prokletého

STERN: Měli by muži místo kalhot nosit sutalě?
0dpovž5: Myslíte přitom jistě na skotské sukně.

potom poniže.-často hormonální léčba.

Kilyž

po-

aby přirození prišlo ko-

nečné do chladného inistn.
že

.v !ľ" i'ľ'ivi]ŕ' poloze?
Odpoví: •.'••'třr-nf závisí

jsou-n varlata nepoh/bliváj

tom se aiusí operovat,

k Jtoku

na 3tudénty, ' aá pokleknout před

- rektorem a bude mu uíata pravá ruka.

z veršů

básníka. Francoise Villona, hledal

*

Za tolik mrtvých studentů - jen vlítá ru-

ka.

Za tolik bolesti, krVe, hrůzy, příkoří

a

1

jsem

k ri^nu co: tu,

lo

nejblíže.

3e

s ním setkal,

nevédčl

pásmo

proč. A

te3 jsem

z jeho verš.?. Musil jsem-

se pobouřeně zavlní. Není po-

chyh.y , že neprojdou kolem žáků v pokoji .Střetnutí

ae dá

7. roní

zabránit jen stěží. Už podle vze-

vojáků

lze usoudit, že zaútočí. Na ne-

L.' 31 í ulička je úzká,

Najednou
stal

jsem

prokletý

v děl,

proč se -z Villona

básník- a proč

básník je mi tak blízký,

tento' prokletý

ôtal se pro mne sym-

bolem mládí, které když narazí na bezpráví ,tak
se brání. Brání se svým způsobem, to

najít to proč. illedul jsem a našel toto:
" Jeržanti

urážek - r ouze krátká vězení. '

jsem

mál jsem pocit, že je můj-.

Nikdy jsem vlaatná
r,''l ¡sestavit

cestu, která by mé zaved-

Už od první chvíle,-kdy

že není možné, aby oba

pitelné.

pocho-

Nezná totiž intrik, pôdiéz'mí a

ne-

chce plout. 3 bahnem v proudu, "schce vítř^stvf
plné kompromisů. Je nezkažen-' apolo -r.r- - ti. flémá závazků. Za

své "činy s:- 'zodjovfdá

sobě.

.

en 3 3 m

.prV/oiy Irplem sebe prošly; jeden z nich se musí

vyhnout,

musí ustoupit

Král ae nakonec post,-vil

a stáhno.ut se ke

domů, aby druhý mohl projít.

mentu.

Kdo ustoupí?

svobody,

pro

byla ohro ena.

a t r n u parlaatuťenl.y a/mbol

I když král

nazýval

Otázka, která tane na mysli všem.

universitu avojí " :ej3t"rší dcerou", začal

Moudřejší. Jtudenti

ní mít strach,

se

chystají uvolnit

ulici.

lstnosti.

Leč seržanti se zřejmě připravují k Jtoku.

ta

Universitáni chvatně obstupují rektora

ni,

a

:< -'esory. Nikdo nesá při sobě zbraň: dřív,než
nastoupili centu k místodrži teli ,slavnostně se
zavázali,
kleriky.
vo.

Akademická půdo,

2e půjdou bezbr-ní, jak se sluší na
Jejich jedinou zbraní je jejich prá-

Oo však zmůže pouhé právo proti halapartA najednou jsem věděl.
•Setkání

Lidé kteří jednou nastoupí nn mís -

vykonavatelů práva,

1

o oričilo krveprolitím. Parlament

musí být přece pouče-

že pravda :né své hranice. Zájem společnos-

ti, mčštákil a politika.
Hlavou mi proběhly všochný události , kdy
se studenti nebáli postavit ae zn svá práva.
A Villon se ke mně blížil. Prostý, o hlavou vztyčenou.

3 touhou r n nit sv t. o bojem

za všechno dobří

nám a mečům?"

z

ôtroch z fnládi. Strach z beze-

Přivedl mě

1

krásné.
k pozn '¡ní ,

že je věčný , pro-

tože i jeho boj je věčný.
Na mía o justice inkvizici»

vynesl rozsudek:

to Jé ••••*'• •

"Pokuty, věze:ií,a velitel átráží, který dal po-

Zd

MJ láj/
Toto je pár poznámek z týdenní cesty po N3R,
kterou j&em podnikl se svým přítelem v červenci 67.
Je to spiSe změí subjektivních dojmů, neboí naôe
záměry se musely moc rychle změnit. Odjížděli jsme
na návôtčvu k mládežnická složce atrany S P D ,
v plánu bylv diskuse, prohlídky pamětihodnosti a
recepce» Místo toho ae seběhly události tak, že
jame se sami rozhodli strávit týden cestováním a
způsobem, kterým podle nás v NSR nežije a necestuje téměř nikdo. Z tohoto důvodu 3e nám taká
mnoho věcí muselo jevit jistě odlifině od jiných
turistů (i od nás třeba v jiná situaci). Uznáváme
to a vime, že ná§ pohled mohl být třeba někdy rozporný a jednostranný.
Otázkou by však už mohlo být, zda není takový
jednostranný pohled spíěe výhodou než handicapem.
My toho pohledu nikdy nebudeme litovat!

Jiří

S l á m ě

Vyjel i jsme dva místo pňvodních Sftfst i

čtyřem

nebvla udělena vstupní vis« západon^m^kými ijřa.«.V.
Pařížský expres, sobota, 10, 52. Odjíždíme. Dve
kufry, fotoaparát, tsôky. V kufrech bílé košile,
Černá seka, jó mám,pět kravat a Jarda asi Sest
filmů. Vedle v kupá hezká černovláska z Brna.
Jede tské do NSR e slibujeme,
ji navštívíme
autem a uděláme výlet. Později jsme tedy skutečně
výlet udělali - ne autem, a ne za ní, a ne rádi ale udělali. Stopem, ÍOOQ km.
Dlouhé čekání v Chebu. Me celý vlak byli jen dva
lidé, co roznášeli pivo. UŽ z Prahy jedeme
"na doraz", neměli jsta9 peníze ani na zpáteční
jízdenku C jak se později ukáže - oaudňá chyba) a
máme chuť na pivo* "Prodáme marku za 5 Kčs" prohlašujeme. Lidi v kupé se usmívají a tísměv jim
tvrdne, když to opravdu uděláme. Paní vykřikuje:
"Já bych ji bejvale vzala za 61 Já myslela, že
ei děláťe srandu" - a vidím, Že bych ji přemluvil i na 7* Tak se směju taky.
Německá celní stanice Schirnding. Stánkaři hned
vnucují zboží. Je vedro, lidi polykaj sliny a
ruce mají zaíaté v klíně. Ve výěi oken se pohupují lahve s Cooa-colou. Sledujeme uhýbavé pohledy spolucestujících a vnitřní kalkulace. My
jdem a koupíme Coca-colu - 2 plechovky - 2 marky desetina kopesného.
Norimberk, máme tři hodiny Času. Reklama a sortiment - dva znaky, které ,-Bine stačili postřehnout
a která. Norimberk lišily třeba od Prahy. A čisto
a Žádné stavební úpravy.
Prohlížíme obchodní domy. Vůbec celým pobytem
se prolínaly dva naSe zájmy, já jako člověk toužící po "vědění" jsem nutil Jardu, aby se mnou
chodil po trafikách a prohlížel dýmky, časopisy
a publikece a on jako člověk toužící (jak je
o něm známo) vždy jen po "vidění" nutil mne prohrabovat se v obchodních domech v dámském spodním
prádle, přičemž já při tom byl nesvůj. Navíc to
maskoval slaboduchou výmluvou,.že chco něco při-

" T I HtfLMU §•'*
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vést svt dívce Martě, na kterou by mu neskočila

•bez obsluhy, tudíž néjlevnSjftí, tudíž -uitn- * -ož

9ni ona sama. I

vů be criedo ch rWelo n

Na rohu u nádraží postává pér mladých lidí pred

tam totiž jediného člověka, .jez by jedl ha u 3 lei.

Tanz - Kaffé. Uvnitř reprodukovaná hudba, šero,

Jako vždy jsme si pomohli rodným zdůvoán-'ním sv.y-

nízký bar, uprostřed veliká proutěné klec - v ní

přání jíst' j e n o m

se tnnčí. Mládež od 16 do 20 let.

nekonvenčních výstupech.

"Vaše přání"?

na ulici n touhou po jinýc

Do Munsteru jsme přibyli a. na nádraží

"2 krát Coca-colu! 'h
"Dám Ván Pepsi-colu,

• vm občanům. Ne v i': * : i. j s sie

přvtel

nečekal. Uvítal nás veliký plakát zobrazující N3R
odku3 jste?''

"Aus Preg? Aus Prag! Malý moment, hned Vám přinesu

NDR, kus PLH s nápisem "36eteiltŤ Niemals!"
C svém příteli jsme s jistotou prohlásili: Bude

americká cigáretyl ,ř

doma! Kufry cestovaly do automatu na zavazadla,

Přinesl a míníme, my dáváme naše Luxky 8 on

kde zaplatíš 0,50 DM a na 24 hodin máš svou v l s t

Vicerovky.

ní úschovnu s klíčkem. Tomuto automatu říkáme už-

"Ja, Prag, Prag, to znám - Přece Hradčany a Komu-

asi dva rpky "mužík" od chvíle, kdy jsme jédnou

nisti!"

na Hlevním v Praze dokázali přesvědčit svého spoi

To byly dva pojmy, které znal. Platíme a dáváme

žáka, tehdy studujícího strojaře, ale nátiirou od-

mu naše adresy.. "Kdybyste přijel třeba někdy

jakživa malíře (od toho ta jeho důvěra), že auto-

do Prahv."

mat zavírá starý pán -^mužík a kdy2 mu ŕňš korunu

Máme hlad, celý den jsme nejedli, je nám to za-

že ti to hlídá. Ón měl vůbec v takovýchto věcech

potřebí? Tak jdesi do bistra - 2 krát šašlik a

smůlu, jednou třeba namaloval obraz, jehož si ce-

2 piv8. Taková lehoučké večeře. 6,50 DM, tak Jsme

nilo i několik mých kamarádů a na němž bylo množ-

utratili přes 50 Kčs, říká s trpkým úsměvem Jarda.

ství lahví (alkoholických), kterých bylo tolik,

Na radu našeho spolucestujícího, který cestuje

Že se ztrácely vzadu jakoby v tom

se svou dívkou (která je z Chrudimi) hledáme ulič-

vlastně v nedohlednu, V nekonečnu by.končit ne-'

ku za městskými hradbami. Je to velice zajímavé a

mohly, protože nekonečný může bejt jen něco, co

velice nezvyklé. Pěkně upravená ulička. Z jedné

postupuje dozadu tak dlouho až se to ztrácí a

, v nekonečnu,

strany hradní ze3, z druhé strany hezké rovné dom-

eště kus vod toho je to nekonečno. Ale ty flašky

ky. Domky mají v přízemí okna a Široké dveře»

měly ten bod, kde se ztrácely zrovna tak daleko,

V oknech vykloněny a ve dveřích postaveny stojí

jako kde začínaly, protože to bylo celý na obra2e

slečny a čekají na zákazníka. Starší ročníky už

Takže vlastně nekončily v nekonečnu, ale opravdu

mají nevýhodu, jsou v oknech v prvním nízkém pos-

pouze v nedohlednu. H a .

chodí, použiV8jí tedy zas rafinovanějších způsobů, jako je například úplná dekoltáž a červené
osvětí¿t>r

Siluety. Faktem je, že touto uličkou

procházejí jen muži a z nich převážná větSina cl-,
zinců. V tomto případě se zákazník domluví přímo
se slečnou, slečna mu přijde otevřít široké nízké
dveře a v oknech sletí s rachotem Žaluzie. Ceny
jsou volné nebo limitní a pohybují se kolem 30 DM
nebo 10 Dolarů podle různých aspektů kvality, které se nám nezdařilo exaktně zjistit.

No, a toto dílo nazvala
matka zase jiného kamaráda chlastounským obrazem
a odvodils z něho úroveň a směr nsšich myšlenek»
Holt důvěra za důvěru.
Tak kufry byly u mužika a my před domem, kde býdl
náš přítel Dieter. Nebyl doma terí ani večer. Zato
domovnice říkala, že nám posílal obratem tele/?rtrn
aí se vrátíme, že bude- nutno dohodnout pro oelou
skupinu jiný termín..
Věděli jsme napřed, že je špatné, když jedeme jen
dva, ale vidina peněz za visum, za různé kolk.v .na různá hlášení, za marky (nepočítaje kvantum

Odjíždíme- nočním vlakem do Dortmundu. První noc
tedy trávíme ve vlaku. V Dortmundu s politováním
zjišíuj eme,'že si asi budeme muset dokoupit lístky
o Munsteru. (Přes naši praxi a zvyky si přece jen
v prvních idnech zachjováváme zcela zbytečné etikety;
mííje v prsou pocit, který by se dal nazvat "skoroomlplexem představitele své země"). Tento pocit
se v dalších dnech ukázal zcela neodůvodněný, neu

oí při vší naší snaze jsme nemohli třeba jíst ji-

nak než na ulici housky a Cocs-colu, což bylo

času, stráveného na institucích, umožňujících nám
laskavě navštívit zemi kapitalistických nepřítel)
a má vidina práce v chemickém závodě v Semtíně,
kde jsem si na vše vydělával a kde se pracovalo
brzo ráno od 6 hod., na což jsem nebyl zvyklý a
navíc v eterovém prostředí, na což jsem nebyl
zvyklý, a z čehož jsem byl opilý, na což nejsem
zvyklý

prostě přijeli jsme.

A začalo to, o Čemž nás přesvědčovalo naše tušení
ale nahlas to nevyslovil žádný: jelikož nebylo

peníz ňa Jízdu zpět vlakem (pro obe 160 ĽK - v propočtu na né5 kurs 1440 Kčs), rozhodnutí znělo: '
stopem pres Kolín n.R., Frankfurt n.M. do Norimberk 8. Po celém Německu Jsou ubytovny mládeže
"Jugendherberge". Tam nám b.ylo přečkati ted.V
1« noc. Tyto .Jugendherberge se zavírají o půl
desáté, dobře jsme se tedy vyspali»
V pondělí naše cesty vedly postupně do směnárny
peněz, k půjčovně aut a do universitního centra.
Centrální budovs university je zřízena velmi pečlivě a s vkusem v budově bývalého zámku. Samostatná organizace ASTA sídlí v malé budově a zařizuje studentům zájezdy, semináře, studijní
pobyty a pracovní příležitosti. My měli zájem
Jen o to poslední. Bohužel.. Zkoušíme tó ješ#ě
jednou ve městě. Bohužel. Jsme rozhodnuti odcestovat. Platíme nocleh v Jugendherberge a
když se vracíme do města stojí před domem našeho přítele Fiatka. Dobré znamení - je doma.
Nebyl, 8le jsme rozhodnuti čekat dále posíleni
novou nadějí. V 9 večer opět není doma. Třetí
tioc se tedy procházíme městem, po hodině vždy
na nádraží, chvilku na lavičce a ranní hodinový
spánek v nádražní čekárně. V 6 hodin kupujeme
první noviny, o půl 7 voláme Dietrovi jako poslední pokus a v 7 hodin odcházíme se svými
kufry na dálnici. Dálnice vedou mimo 'města,
do města Jsou vždy asi 5 km odbočky, na nichž
jedině se smí stopovat. My samozřejmě Jdem až
na dálniôi, kde Je větší provoz. StaVí první
mercedes a dopoledne jsme u Kolíns n.R. Tam
Jeme ztrávili kruté odpoiedne. Představte si,
že jste hladoví, špinaví, zpocení, žízniví' a
'když aai v 7 večer v příkopě na chvilku usnete bodne Vás navíc včela do rtu. A vstanete
(s těmi všemi pocity) a s napuchlým ksichtem
sledujete ty tisíce aut u vědomí, že máti jedinou šanci, čekat až vám některý zastavíi A člověk, jemuž říkáte kamarád se vám začne Šíléně
smát a do řevu s svistu pneumatik řve: seš krás- \
nej a seŠ na západě!

rsimo .i in i i protof re její němčině rozumíme dobře).
"Tschechische, tschechische" - z^řve a boží
po schodech nahoru. Přivádí mladíka: "ahoj kluci",
"já jsem Ivan a-to je moje přítelkyně"! Po zbytečné otázce, .jestli máme hlad, ameriČanka šfastná,
že hostí krajany svého galána vysype celý obsah
;
Í8Šky na stůl a ostatní jedí,(ny dva žerem).
Čokoládu se salámem, keksy, sýr, láhev vína.
Přisedly si ještě 3 Belgičanky, kterým vnucujeme, Že do Prahy je to na kole jen kounek a Že
to stojí Z8 to. Trochu se to protáhlo, »le po cigaretě pán domu zasahuje a jdeme spát. "Ráno mě
vzbuž, tenhle večer nebyl Špatnej", říká Jarda.
U benzínové pumpy náš kufr s nápisem Nürnberg Frag vzbuzuje pozornost, ale nic víc. Ve 4 odpoledne začínáme být netrpěliví. Hodně stopařů,
ale žádní Němci, většinou Angličsné s vlaječkami, Skotové v sukních, Francouzové v čepečkách.
Navečeř nám vysvětlil jeden padesátník, že sice
stojíme dobře, ale že nás zaveze na silnici, kde
na Nürnberg jezdí více vozů.
Tám se už chystáme pomalu na noc pod širákem,
když zastavuje stsrý volkswagen. Dva kluci, Rakušáci.

Je dobře, když mó Člověk takovýhle zážitek, nebo?
horší už těžko mohou nastat a ve chvílích jen
o něco lepších se dá říci: "bylo Ještě hůře" a nasadit trpký úsměv.
Večer jedeme do města, na nádraží, kufry k mužikovi. Dóm v Kolíně nad Rýnem je krásná stavba, asi
jako 2.chrámy Sv.Víta na sobě, člověk si připadá,
když se dívá nahoru hrozně malej 8 při pomyšlení,
Že to postavil zase hrozně velkej. Asi začnem věřit na poutní místa, neboí když jsme vešli dovnitř,
ve dřevěné lavici seděl náš známý z vlaku se svou
dívkou z Chrudimi, kteří údajně cestovali do Belgie. Trochu so zdrželi, asi se jim líbilo. Nám
taky. Kolín n.R. - město., které se nám líbilo
vůbec nejvíce. Večer jsme áli spát do soukromé
ubytovny, hezkého domku se zeleným neonem Naturliebe. Formality u recepce vyřizujeme společně
se sympatickou americkou studentkou (sympatickou

"Jsme ochotni pozvat někoho třeba na měsíc do Prahy" - objevujeme ještě jeden skrytý'triumf. Směje
se. "Zkusíme něco jiného. Já jsem Martin, pojáte".
Evangelické sdružení - "Bohužel"
Katojické sdružení - "Bohužel-"
Státní misse - "Bohužel"

"Vezmem vás, ale musíte zaplatit,'nemáme na benzin a jedeme do Mnichova na konzulát požádat
o půjčku". Rychle počítáme - jedou až do Mnichova, to znamená přes Nürnberg, to znamená šance
být ráno v Nurnbergu. To stojí za to. Nesazuju;
10 DM, stačí, jedem.
Sílená noc. Po každých 100 km na parkoviště, půlhodinka spánku a dál. Ráno v 7 jsme v Nurnbergu.
Už jim věřím, sami kouří Špačky z minplého týdne.
Vezou nás ôž k nádraží, dáváme ještě 2 DM.a jsme
"největší gentlemani v Evropě".
Kufry jdou k mužikovi. My do Studentenwerke.
Bohužel, zaměstnat vás nemůžeme. Zkoušíme poslední:' .otevřeně se radíme s jedním študákem, jestli
by nešlo aspoň nějak načerno.Společně prohlížíme
visa v pasech^ opravdu vidíme (
asi po desáté)
zákaz práce.

Frendeheim - takový hezký upravený činžáček,
dávají nám najíst, začínáme, nervóznět, je to
trapné, začínáme se dívat po dveřích. Chvilku
po nás přišel muž, prý uprchlík z Východního
Berlína. To už přibližně víme na čem jsme a
pakujeme se. Berem ještě poukázku.na oběd a
odcházíme. Člověk by to nečekal, uprostřed perfektně wřešených obchodních domů stará jídelna
•s rozvrzanými stoly. Prohlašujeme se za Spaněly
a po marné snaze pozřít alespoň část pokrmu, jež
zde nazývají obědem se tiše ztrácíme. "Hele,
Jardo, tam už se neobjevíme. Teä už zbývá, aby

nás zaregistrovali a můžeme to zabulit tady 1
u néa."! Slib, že po obědě se do Frendeheim vrátíme (měl tqra být už vedoucí, který by rozhodl)
nedodržíme a hotovo. Konec, Smytec! Po chvilce
Sekání přiběhl f.'artin, který byl z*tím t«ké
na obědě, ale v menze.
"Tak co kluci, te3 už to bude dobrý, co?-'"
"Jo, dobrý"- říkají ľ;aše kvselé oh.1 lieje.
"Hele, víš, .isme ti ."akt Sílené vděčni, zabil jsi
s náma celé dopoledne, nakonec jsi nám opravdu
nalezl možnost práce, ale my si vskutku nemůžeme
dovolit, «"b" se o nás staral ahariL ívní úřad,
který se stará o uprchlíky, takže'my vlastně
zítra ráno půjdeme zase ne stopa smírem na Plzeň
s zkusíme to někde n=í vesnici. Chápej nás!!"
Otevřel hubu a nechápal,
"tleblbněte, tady můžete dělat i žít!"
Omlouváme se, sorry. Ještě jsme se odhodlali
jít se dovnitř omluvit. Pak jsme s Martinem
koupili automapu. "Jsme ti šíleně vděěni, díky,
nepíšem s kdyby jsi měl snad někdy cestu do Prahy, je to krásný město, no prostě čau a aur
'"iedersehen".
"Tak, Jardo, teá si prohlídnem město, večer
do Jugendherberge a ráno jako obvykle".
A měli jsme hned takový lepší pocit, sice
na nejisto, ale lepší než pohledy a otázky
9 úsměvy na těch všech úřadech, které jsme
zdolali.
Norimberský Jugendherberge je na starém hradě,
vůbec všechny tvťo ubytovny se stavějí většinou
na takovýchto objektech, je to.hrozná výhoda
hlavně pro mladé Němce, lidi do 18 let, středoškoláky a učně, kteří jezdí po Německu na kolech,
mají tím opravdu umožněné poznání země (čtyři
kluci přijedou večer a jdou se najisto vyspat
neexistuje, aby se ne ně nedostalo. A lidi
ve velkých městech třeba neznají Ulici, ale řeknete Jugendherberge - "jo, podle řeky, přes most
a doprava".)
No, na nás se nedostalo opět z důvodů byrokratických ("Tak si legitimaci kupte, nestojí přece
tolik a vyplatí se") — Děkujeme -, a kdé bychom
mohli jindeľ
Vrátný nám píše na lístek: Bahnhofsmission.
"Tam jděte ve 20 hod.". Behnhofsmission - to
smrdí zas nějakou milostí, ne to.nejsme zvyklí.
Taky jo. Seny, zdravotní evangelické sestry
ee starají o nocleh lidem, kteří ho jinde nesehnali.
- "Vezměte si čaj, sem chodí hodně Cechů", říká
nám jeJna, čímž ná3 potěšila- a nám opět stouplo
sebevědomí.
Máme moŕnost: spát 1. - v Barevném povlečení
za 1,20 m
2. - v bílém povlečsní
za 3,20 DM.
Bereme první a odvážně jdem na to.: Místnost

s pal indnr.ij., bw&úýa .-pmlieSefiim- —
a steEýma.
chlipama. Ježt-'i ,dem dolů do bistra ncr večeři.-;..
Víte, existují prostě t-sUové takzvriSŕ prekénrvíí
situace, přesně taková byla t eä naše.; p »'cd nám'i.
sulc s chlebem a pivo. Žádný nechtěl- začít
první nějaké zbytečné řoíi, a známo, se natolik.,;
že jsem přesně věděli, co te3 přijde; cď kdo •'
řekne a jak se rozhodnu-?, ale to jř* na: tom
vždycky to t>ri»p: Sil". áfc :-o;íeká. :• " CucKu* ' •
se směje.
• í i.• ioXalJOäS
Začal Jarda: "Ty, ';elí v tskovejch barev&eftch
prostěradlech, kolik lyslíš že ee w s p i ViBi.'te
než to výměněj?"
No, víc ne? šest ně - JíkáSsfl já.
' y.-vdot
Hnm - on.
Hmm - -já.
Teä jsem na řadě já: "Víš, že mně vůbec .¡¡gvadí,
kdýž starý chlapi, když jsou nemocný, víš, tak'
chrchlaj a kašlou celou noc".
Hmm - on.
Hmm - já. No, a kdýž jdem nahoru, tak vytahujeme každý ještě 2 DM. "Raději v bílém",- říkáme.
Sestry se na sebe podívají, usměji: "My to Věděly, tak pojäte". A jde do jiné místnosti, to •
je pohádka, postele bez paland a sněhobílé póvle
čeril. A spíme štastní jak malí kluci po -školriím
výletě.
To už je jiný pocit stát u cedule Pilsen 167 km>
První staví mladý kluk s opiem. Malíř "Jedu
na kšeft, jen 20 km"; Díkyy to stačí. To už jsou
malé městečka, tak tady zůstaneme několik dní,
nějaké ty marky vlastně ještě máme.
Druhé auto t opět malíři - mercedes, Vevnitř
celý špinavý od barvy. "Promiňte, jedeme
za kšeftem". Díky. Te3 už jen skok a je hranice.
Stayí volkswagen se značkou Italia-Milano. Mladý
radiotechnik, prý ještě půl roku a titul je
V kapse a pryč z Itálie, neboí by prý ta kapsa
zůstala prázdné. Do Ameriky, tam zaplatí 2 krát
tolik."Doma nemám šanci, tak jéště na severu,
ale. jih Itálie, to je úplně jiné země. A jedu
•přes Prahu do Polska, do Katovic."
Tečí jsme zmítáni. Na jedné straně bychom ještě
tak 2-3 dny Vydrželi, ale zase. na jednu štreku
až do Prahy. Nakonec podléháme: fajn, jedem až
do Prahy. A frčíme. "Moment, my musíme utratit
peníze, počítali jsme jéště asi s 3 denním pobytem!" (Nastal jeden z největších paradoxů nBŠí
cesty, jsme na hranicích a kupujeme kupu časopisů a lak na vlasy.)
. Přísné otázka: Nevezete něco? nás sice rozesmála
ale bylo to rychlé a Plzeň byla již na obzoru.
"No, já mám přes ČSSR transit, ale jinak nevím
nic, tak mě raSte" - říká Ital.
"Fajn, hele, ukážem ti Prahu, Karlštejn, nocleh
taky seženera, postaráme ee o tebe.
Konečně, my totiž víme, jaké to je ! "

