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v celé své kráse se před vámi rozprostírá nové číslo EKONOMa.
Bohužel, hned na začátku vám musíme sdělit smutnou zprávu» Čtete poslední číslo v tomto školním roce. Ačkoliv redakce pracuje fantastickou rychlostí /již brzy se budeme moci chlubit periodicitou/, není
v silách členů, zplodit ještě něco navíc. Avšak radujte se, přátelé.
Po prázdninách bude vše nové, lepší. Snad ••• Když někteří členové redakce zanechají pití, hazardních her, žen a radikálně zkrátí čas, věnovaný studiu, máte se na co těšit. Potom se staneme nejlepším časopisem Varšavské smlouvy.. Musíte ale vyčkat. Nejde vše tak rychle. Máme obtíže. Vyhořela nám redakční místnost. To byste nevěřili, co může
způsobit hořící vajgl. Úplnou spouší. Shořel nám koš. Byly v něm tak
krásné Články. Taky máme divný psací stroj. Těžko se nám hledá r.
Co to dá zdržování! Shořely i záclony a teci nám každý kouká oknem
do redakce a šklebí se. V tom se nedá pracovat. Jestli se budete pitvořit, slečny z bloku E, tak nebudeme nic psát a půjdeme do hospody.
Proč se raději nejdete podívat mezi nás muže? Popovídáme si, popijeme a zahrajeme něco společenských her. Vidíte, že naše práce je obtížná. Co my z toho vlastně máme? Zničené nervy a ledviny. Děláme to zadarmo. I to pivo si musíme platit. A proč to vše? Protože vás máme
rádi, přátelé.
REDAKCE
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Kam zmizela jedna strana?
Koho budeme milovat?
AIESEC ve Skandinávii
P.š.T. slyším
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major & sláma
kotrch & karas
prudký
magor & sláma

časopis studentů v5e
EKONOM Vysoká škola ekonomická
Gustava Klimenta 4
Praha 3

Redakce : mazná, kloboučníkové, sláma, nedbal, hala, major, kotrch,
karas, bittner, drbohlav, matouš, konečný, kleček, zíta
kovář /chief/.
Interní publikace pouze pro vnitřní potřeby školy.
Dáno do tisku 29. 5. 1968.
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V dnešní Národní frontě není zastoupena českosloir enská sociálni demokracie, která tam byla do roku 1948. šlo o nejstarŠí socialistickou stranu u nás, která za první republiky byla jednou z nejvýznamnějších.
Jak
1
k tomu došlo?
Příruční slovník naučný (ČSAV 1962 str» 419) nám říká: "Pro další
upevnění vedoucí role dělnické třídy mělo rozhodující význam sloučení sociálně demokratické strany a KSČ (červen 1948), čímž byl překonán rozkol
dělnického hnutí z roku 1920
Podívejme se blíže na celou situaci. Roku 1945 se sociálně demokratická strana (SD) plně postavila za Koíický vládní program. V první vládě
Národní fronty byla SD zastoupena Ze Fierlingerem ve funkci předsedy vlády, V e Majerem ve funkci ministra výživy a B, Laušmaneqi, jako ministrem
průmyslů® Za jeho vedení ministerstva pr°myslu bylo také v duchu celkového postupu socialistických sil provedenoznárodnění průmyslu v říjnu
1945* Ideový program SD se opírol o dva základní politické principy:
demokracii a socialismus. SD neměla však ujasněné některé cíle a trpěla
počínajícím rozkolem ve svém vedení, kde někteří funkcionáři inklinovali
ke KSČ a jiní hájili politickou i ideovou samostatnost strany. V listopadu 1947 se sešel sjezd SD v Brně, kde se situace uvnitř strany vyhrotila natolik, že došlo k závažným personálním změnám. Dosavadní předseda strany Z. Fierlinger byl nahrazen B. Laušmsnem. Kromě programových
otázek se jednalo i o vztahu ke KSČ« Zásadně bylo možno rozlišovat dvě
koncepce. Jedna představovala absolutní spolupráci s KSČ, druhá koncepce
spolupráci s tím, že KSČ bude provádět demokratickou politiku.
SD chtěla za demokracii bojovat i proti komunistům, ale za socialismus proti všem ostatním silám. President Beneš ve svém dopise, zaslaném
brněnskému sjezdu, zdůrazňuje také, že SD by měla být stranou, v níž se
spojí sociáL ismus s demokracií. 0 diskusích o typu socialismu v ČSR lze
říci, že komunisté nikdy veřejně neodmítli sovětský vzor a SD jej nikdy
nepřijala®
V roce 1948, v únorové vládní krizi, se SD zachovala neutrálně»
Uvnitř strany se však utvořili tři názorové dcupiny. První z nich (představovaná Fierlingerem) byla oro přijetí navrhované demise ministrů tří
stran (nár® soc., lidová, slovenská demokratická), druhá byla proti a
zbývala skupina váhavých, kteří se ale později přidali k první skupině.
Tímto bylo významně posíleno Fierlingerovo křídlo, i když počet jeho
stoupenců byl i nadále v podstatné menšině. Představitelé druhého směru byli v kvasu revolučních dní násilně ze strany vyakčněni, čímž se
moci ve straně chopila de facto Fierlingerova skupina. Tím prakticky
byla připravena půda pro sloučení s KSČ, které bylo provedeno t červnu
1948. Brzy po únorových událostech byl do čela "levicově obrozené" SD
opět postaven Z» Fierlinger® Hned potom dočlo k hromadnému odlivu členů. V červnu 1948 tedy nastalo již připravované sloučení s KSČ. Mimo
politické děníse ocitla většina členů SD. Ani příslušníci SD, co vstoupili do KSČ , si nezískali plnou důvěru a i na nich DO několika letech
se začala projevovat nedůvěra ze strany komunistů. Po určité době tlak

zesílil v otevřená persekvování, pronásledování, zatýkání a inscenace
procesů.
O autentická svědectví o celé této době jsme £ožádalidva z těch,
kteří "v tom byli". Na naše otázky nám odpovídají: František Kubík a
Jos e f Munzsr.
Otázky:
1/ Jaká byla vaše funkce v sočiáln? demokratické straně a jácý je váš
názor na 3D do roku 1948?
2/ Co říkáte sloučení SD a KSČ?
3/ Co nám můžete říci o procesech se sociálními demokraty v 50. letech?
4/ Co si myslíte o současné politické situaci /problém více stran, oposice, možnost obnovení soc. dem. strany)?
František Kubík odpovídá:
1/
V SD jsem pracoval od mládí jako odborový funkcionář. Po roce 1945,
protože se mi nelíbila tehdejší situace v odborech, jsem přešel do funkce politického sekretáře, abych pomohl obnovovat a budovat SD. V té době se o existenci strany muselo bojovat. Owroobození ČSR Sudou armádou
a likvidace SD na Slevenskusloučením s KSČ "podporovaly agitaci pro vytvoření jednotné socialistické strany i v historických zemích. Za této
situace jsme přistupovali k obnově SD. V počátcích to bylo shromažŠování nejvěrnějších funkcionářských kádrů (většina funkcionářů strany zahynula v nacistických koncentrácích) a rozptylování nejistoty, která kolem strany 8 její existence byla uměle vytvořena. Ve zprávě ústředního
tajemníka Vilíma na XX. sjezdu strany v říjnu 1945 bylo oznámeno, že přes
všechny obtíže byla obnovena činnost více než 4 000 místních organizací.
Sjezd přijal budovatelský
program strany, který jasně vyvrátil záměrně
šířenou nedůvěru v trvalou existenci SD a potvrdil, že SD je a zastane
jednou ze čtyř politických stran Národní fronty. Její existence měla být
zárukou, že vývoj v naší republice půjde cestou demokratickou. Posilování a střežení demokracie, svobody a sociáLismu tvořily hlavní nápln činnosti strany po tomto sjezdu. Nebyla to práce lehká. Mezi stranami Národní fronty počaly vznikat rozpory, které rostly úměrně se zostřující se
mezinárodní situací. V SD se začaly opět šířit pověsti, které činily nejistou její budoucnost v očích veřejnosti. Někteří funkconáři různými
intrikami, šíření těchto zpráv posilovali. Byl to zejména Z. Fierlinger
a E. Erban. V tomto období rostoucích rozporů mezi stranami Národní fronty se sešel v listopadu 1947 XXI. řádný sjezd SD v Brně. Sjezd přijal socialistický . program výstavby a dal příštímu UV jasnou směrnici setrvat
ze všech okolností na samostatnosti strany. Zdeněk Fierlinger a Evžen
Erban byli sjezdem zbaveni funkcí ve vedení strany.-Dlouholetí členové
a funkcionáři strany jim tímto projevili nedůvěru.
2/
V únoru 1948 krize v Národní frontě vyvrcholila. Fierlinger a spol.,
kteří byli na brněnském sjezdu odstraněni z vedoucích funkcí, využili
této situace k vyřizovánísvých účtů. Označili své odpůrce ve straně
za pravičáky a spojence reakce. Protože většina UV nesouhlasila s
Fierlingerem, připravoval se, že provede rozkol ve straně, ačkoliv mu
bylo známo, že představenstvo strany nakonec souhlasilo s vytvořením
nové vlády bez kompromitovaných politiků jiných stran, že toto rozhodnutí sdělilo ústy předsedy SD B. Laušmana a generálního tajemníka Vilíma
předsedovi vlády Gottwaldovi. Jmenovaní mu jménem strany nabídli spoluúčast ve vládě.' Přesto se podařilo Fierlingerovi v^tiačit z vlády V.
Majera, kterého označil za reakcionáře. Majer byl poctivý sociální demokrat, dělník, který měl jedinou "vadu", že trval na samostatnosti
strany. Vytvoření nové vlády a obrozené-Náročhí fronty bylo znamením,
k zahájení átcí proti všem dociaálním demokratům, kteří zůstali straně
a jejímu programu věrni, a kteří věřili v to, že v naší zemi se socialismus může uskutečnit demokratickou cestou. 25. února 1948 vnikli do

ÚV a KV SD samozvanci a obsadili sekretariáty. Proti organizačnímu rádu a stanovám strany se najmenovali do funkcí a vyakčríovali bez jakéhokoliv řízení dlouholeté funkcionáře ze strany. Většina členů ÚV a KV
se o svém vyloučení dověděla z rozhlasu nebo tisku® Byl jsem rovněž
mezi nimi. Fierlinger se opět dostal do funkce předsedy strany a připravil a provedl za zavřenými dveřmi tzv. sloučení SD a KSČ. Likvidaci
strany jsem považoval a považuji za akci příčící jse organizačnímu řádu
strany, protože takovéto rozhodnutí může učiniti jedině sjezd strany.
Podle toho sloučení dopadlo. Nedávno ¿¡sem četl v Rudém právu, že se
sloučilo 29 tisíc sociálních demokratů« To nebjl o ani 10 % členstva.
3/
Přesto, že jsem se v únoru 1948 vzdal veškeré politické činnosti a
pracoval jáco silniční dělník, byl jsem v dubnu 1954 zatčen. Bylo to
bezprostředně poté, co RP přineslo úvodník prvního tajemníka KSČ
A. Novotného, ve kterém mimo jiné stálo, že je nutné likvidovat! rostoucí vliv soc. aem. a masarykismu mezi dělnictvem, likvidovat sionismus
a svobodné zednářství* To byl signál Jpiakci proti sociálním demokratům.
Postup StB tomu plně nasvědčoval. Při domovní prohlídce šli členové
StB jen po materiálech týkajících se strany. Jako důvod k zatčení bylo
do prozatímního zatykače uvedeno: Seznán min. .vnitra str. 3. Způsob vyšetřování v Ruzyni byl veden rovněž v tomto směru. Teprve před senátem
Nejvyššího soudu jsem poznal své společníky a dozvěděl se, že se projednává žaloba proti "ústřednímu ilegálnímu vedení pravicových sociálních
demokratů". Ani vynášení rozsudku v den 28. října 1954 nebylo náhodné.
Jednalo se přece o livkidaci naší národní historie spjaté s uvedeným dnem.'
0 vyšetřovacích metodách netřeba mluvit. Prováděly se způsobem, který
byl již mnohokrát popisován, V červnu 1966 byla provedena Nejvyšším soudem
revize našeho procesu a rozsudek byl zrušen v celém rozsahu. Rozhodnutím
Generální prokuratury bylo vyšetřování v březnu 1968 zastavenoa my rehabilitováni.
.
. . . . . .
4/ Kdybych rozhodoval já, řekl bych, čím dříve dojde k obnově činnosti
SDs tím lége pro socialismu. Uvedl jsem, že při tzv. slučování přestoupilo do KSČ pouze 29 tisíc sociálních demokratů. Lze říci, že ostatní
jsou pro KSČ ztraceni, přesto že jsou poctivými socialisty. Jaká by to byla posila socialismu, kdyby těmto lidem v rámci své strany bylo umožněno po boku poctivých komunistů budování demokratického socialismu. Hla=>
sy, které se ozývají z továren a pracovišť pro obnovení činnosti SD nasvědčují tomu, že by strana měla budoucnost a že by byla značným přínosem věci so c i á. ismu nejen v naší vlasti, ale na celém světě. Věřím, že
obnovení strany u nás by přispělo značnou měrou k dorozumění sociálních
demokratů, kteří ve světě tvoří mocnou sílu socialistické myšlenky s komunisty, což by prospělo nejen nám, ale hlavně oběma socialistickým stranám v kep italistických státech při uskutečňování socialismu. Myslím, že
tomu jsou stoupenci obou stran povinni. Nakonec bych vám, hoši, chtěl říci ještě toto: jsem velice rád, že vy, mladí intelektuálové, kteří jste
vyrůstali v období strašné deformace politického a veřejného života v naší vlasti, jste přešli za starým, ne svou vinou téměř bezmocný a na sklonnku života stojícím mužem, označovaným donedávna za "apaticky působícího,
ale rafinovaného a nebezpečného zločince nejtěžšího druhu". Snad má slova dělníka budou malým příspěvkem k očištění naší nejstarší socialistické strany ze všeho toho bahna, které na ni bylo vrženo. My a před námi
naši otcové, za mnohem těžších podmínek než my, budovali stranu a vydobyli v tehdejší kapitalistické společnosti značných úspěchů ve prospěch
vykořisťovalých pracujících vrstev. Položili základy nové socialistické
společnosti. Na vás bude, abyste bez deformací pokračováLi na dokončení
tohoto díla. V tom vám přeji mnoho úspěchů a zdaru.

Josef Munzer odpovídá;
1/
Jako mladý elektromontér jsem vstoupil do odborové sociálně demokratické organizace«, 0 rok později jsem se stal i členem strany»
Politického života jsem se zúčastnil teprve po druhé světové*®Šlee
v tehdy nejožehavějším prostředí - na závodech, v závodních organizacích
strany, které tehdy ještě nebyly uznávanou složkou strany a v jejím lůně zápasily o vlastní existenci a vliv®
Soc. dem. hnutí na závodech jsem věnoval všechen svůj čas s úmyslem, aby i ono se stalo porou strany a rovnocenným partnerem organizací druhých stran, zejména KSČ. Organizační prác$ na závodech ztěžovala a někdy i znemožňovala dohoda politických stran o je&iotném odbbe>
rovém hnutí, jehož působištěm měla býti pracoviště, kdežto strany zde
neměly vystupovat. Tuto dohodu nedodržovala všác komunistická strana,
Sociální demokracie přistupovala k takové organizační činnosti váhavě,
doufajíc, že i KSČ přeloží těžiště své činnosti mimo závody« Tento stav
trval až do sjezdu strany soc» dem. na podzim 1947» Dalšímu rozvoji hnutí soc« dem. na závodech zabránily pác už únorové události®
i
2/
Sloučení soc. dem. se stranou komunistickou jsem nepokládal a nepokládám za prospěšné dělnickému hnutí* Nepřekonalo se jím ideové
rozštěpení světového socialistického hnutí u nás či kde jinde. Zejména k tomu přispěla naprosto nevhodná forma podřízení se jedné strany
druhé bez ideologického sblížení či vyrovnání a pak skutečnost, že
sociálně dem. hnutí bylo přitom stigmatizováno jako hnutí buržoázni®
Hodni byli jen ti, kdo k tak zvanému sloučení přispěli, nebo se mu bez
výhrad podvolili. V jejich čele se o to zasloužil Fierlinger. Využil
únorových událostí k tomu, aby se zbavil pomocí akčních výborů odpůrců nedemokratických zjevů naši společnosti a připustil obsazení sekretariátů soc. dem» strany naverbovanými tzv. "soc. dem. dělníky", z nichž
mnozí byli ozbrojeni® Tyto tlupy "prý příslušníků strany" stály pod
vedením tehdejšího poslance a generálního tajemníka URO Evžena Erbana.
Po únorových událostech ovládla stranu Fierlingerova a Erb3nova skupina a ti pak po krátkém Čase provedli snadno tak zvané sloučení. Tato menšinová frakce (na Brněnském sjezdu hlasovalo proti Fierlingerovi 65%
delegátů) osvojila si tedy moc navždy rozhodnout proti právu a organizačnímu řádu o majetku, existenci a hlavně o ideovém a politickém poslání
české sociální demokracie» Při tzv» sloučení přistoupila do KSČ pouze
menšina sociálních demokratů, převážně z existenční nutnosti a ze stra~
chu»
3/
Mírně řečeno to byly hanebné zločiny. Nikdy jsem se jako dělník
a socialista nepřestal hluboce hanbit za to, co se u nás jménem dělnictva, prý v zájmu socialismu děL o. Stejně jako jiné soudní procesy byly i ty naše předem plánované a obsahově konstruované® To se dělo snadno. Ztráta mravních hodnot, sodiální jistoty, svobod a nastolení třídní-" spravedlnosti" vytvořily stav, kdy se kdekdo dopouštěl vědomě či nevědomě protistátní činnosti. Konstruovat za takových podmínek
soudní procesy za protistátní činnost, velezradu či špionář se stalo
hračkou i pro největší břídily. Vinu nemají jen orgány StB, ale ti
z vedení strany, kteří tyto orgány řídili, programovali a schvalovali.
Jak se tehdy vyjádřil první tajemník A. Novotný, bylo nutno se sociáldemokratismem rázně skoncovat« Dávno předtím poale pokynů StB působili
mezi sociálními demokraty agenti-provokáteři» Dnes některé známe i jménem. Ve vhodné chvíli pak nastalo postupné zatýkání a hromadné soudy.
Dobrou polO/inu všech politicky vězněných tvořili dělníci. Něco, co
si lze v sofelaistiém státě jen těžko představit, k tak vedle sebe
svorně drali peří komunisté, sociální demokraté, křesťanští či národní socialisté, legionáři, špahěláci, partyzáni i zahraniční vojáci
z východu i ze západu» Po XX. sjezdu KSSS v roce 1956, po zveřejnění
zpráv o porušování zákonnosti v SSSR, i u nás se doufalo v obecnou
nápravu. Nestalo se tak. Naopak třídní justice dále soudila a nespra-

vedlivě odsouzení Čekali na svoboau dalších 5-6 let. V té době všechnu
moc ve státě soustředil ve svých rukách An. Novotný. Je tedy hlavním
viníkeis9a nelze nějak omluvit, že tak spoluzavinil i smrt mnohýc^ mezi nimiž Vojtěcha Dundra, kovodělníka, bývalého ústředního tajemníka
soc. dem., Antonína Eemeše, dělníka a bývalého soc. dem. poslance9
Emanuela Vozky, kapitána čsl. legií, zakladatele §s® červeného kříže,
Vojriěcha Tvrdoně, slovenského poslance ze Suran , který byl i po zrušení
rozsudku dále držen bezdůvodně ve vězení a tam zemřel.
4/
Komunáštická strana nastoupila konečně cestu usmíření s národem.
Sekali jsme na tuto dobu celých dvacet roků. I když opožděně, přece nikoliv tak pozdě s abychom ztratili naděje na zlepšení stavu společenství našich národů. Oba naše národy v pocitu sebezáchovy věnovaly po
zásluze představitelů^ohoto obrodného proudu plnou podporu, i když
s obavami, aby tato cesta ke svobodné socialistické společnosti nebyla přerušena a aby stav občanské svobody byl trvalý. To je věc záruk
a důvěry. V komunistické straně panuje dosud trvalé napětí. Strana se
sice slovy distancovala od všech zločinů, ale k diferenciaci tolik po~
třebné dosud nedošlo. Kdo tu váhá? A proč? či se něco promeškalo? Domnívám se, že komunistická strana neunese sama v tomto stavu a v tomto
období svoji odpovědnost za další vývoj k demokracii® Soudím, že je třeba od základů změnit naši společenskou strukturu i všechny instituce
a vrátit je národu. Dosud sloužily pouze jedné straně. Věřím, že obnovení činnosti československé sociální demokracie je nutné a je v zájmu
dělnického hnutí socialismu i vzájmu celého národa.
Děkujeme za rozhovor.
XXX

Celý tento článek není kocipován jako ilustrace osudu dvou funkcionářů, ale jako pokus o první krok k serióznímu objasnění osudu jedné
politické strany®
Obvykle se z kroků skládá chůze.
V to doufáme!
Za pomoc a konzultaci děkujeme především tázaným, dále Aleně Hurychové,
Jaromíru Kubíkovi, dr. Beldovi, dr. Nedvědovi, GSc, Františku Zítovi.
Eduard Major & Jiří Sláma.
Dokončeno 15® V. 1968
D
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Rektor VŠE prof• JUDr Vladimír Kadlec , DrSc byl jmenován ministrem
školství a funkci rektora VŠE prozatímně vykonává doc. JUDr Ladislav
Veltruský, GSc. Požádali jsme proto s. Miroslava Smejkala , člena návrhové komise vědecké rady, o informaci k volbě nového rektora V§E:
Volba nového rektora se bude konat 27. června 1968. Volbu provádí
Vědecká rada školy tajným hlasováním. 16. května byla zvolena pětičlenná návrhová komise. Návrh kandidáta musí být oznámen nejpozději čtrnáct
dní před volbou rektora. Návrhová komise musí představit kandidáta po
všech jeho stránkách voličům, kteří potom hlasují o návrhu na jmenování
rektora. Rektora jmenuje president republiky, který má právo návrh zamítnout, což se ovšem dosud nestalo. Je to celkem zbytečná pojistka,
jde zde spíše o to, aby se volba st3la oficiálnější.
Rektor je volen na funkční období tří let, to je změna proti první
republice, kdy se volil pouze na jeden rok a nebyl jmenován.
Zbývá-li do příští volby doba delší než jeden rok a současný rektor
nemůže z jakéhokoliv důvodu vykonávat svoji funkci (stane se třeba ministrem) « volí se nový rektor do konce původního funkčního období. V případě , že je zvolen jeden z prorektorů rektorem, musí se volit nový prorektor.
Dvěma dosud oficielně nepotvrzeným kandidátům jsme položili několik
otázek.
Návrhová komise byla zvolena v tomto složení: předseda prof. Felix
Oliva, prof. Miroslav Kadlec, prof. Šmějkal GSc, prof. Zdeněk Mošna GSc,
doc. ing. Rudolf Zukal CSc.
S>._2rorektor_Veltrusk^
1) Hodláte pokračovat v tom, co začal rektor Kadlec?
Myslím, že odpověS je zcela jednoznačná, že v téhle linii se má
pokračovat. V poslední době začala škola skutečně získávat místo v naší společnosti , po kterém v minulosti jen více méně platonicky volala.
Myslím, že se pomalu stává záležitostí školy, jak se uplatní, že si může a musí odvykat čekat, jak bude řízena shora. Je třeba se zamyslet
nad tím, zda vysoké školství se má vyvíjet jako určitý jednotný systém
v tom směru, že jedna vysoká škola se podobá druhé jako vejce vejci,
nebo zda má dojít k diferenciaci mezi nimi, přičemž touhou každé školy
by mělo být, aby měla větší prestiž než má druhá. Aby škola neplnila
úkoly vůči někomu nahoře, aby měla své ambice být lepší než jsou obdobné školy u nás doma nebo ve světě.
Nyní k vědeckosti. Jistě jste si všimli, že je dosud určitá hráz
mezi učitel i a posluchači. Je možná vyvolaná tím, že v řadě případů
se výuka vede příliš středoškolsky, že se učitelé snaží podle nějkých
osnov vyložit všechno a očekávají, že posluchači nastudují jejich skripta a přednášky. To je určitě málo jak z hlediska nároků na posluchače,
tak - a to ježte více - z hlediska nároků na učitele. Tak se stává, že
posluchači nakonec nevědí, jaké jsou učitelovy názory na věci, které hý«=

bají naším současným životem a zda vůbec nějaký názor má® To je
myslím velká chybp'. To má odraz v teoretické části výuky, ale mně
se osobně zdá, že musíme na škole zavést běžně jako součást výuky
a obecného vzdělání budoucího ekonoma volné besedy a diskuse o otázkách hospodářské situace a politiky® Rozpor mezi neoretickým zobecněním a konkrétní hospodářskou politikou by měl být i v rámci školy
překonán. Učitelé školy z různých kateder by měli předstupovat před
posluchače s tím, že by svoje názory na okamžitou situaci říkali a
odpovídali nadotazy posluchačů a snažili se ukázat spojitosti hospodářství s teoretickými problémy® Výuka by měla být trochu volněji
kombinována s životem lidí na obou stranách - posluchačů a učitelů tím více, pokud jde o hospodářský a politický život. Mne osobně
velmi bolí, když se setkám s tím, jak posluchači (myslím, že to není
vina posluchačů) jenom studují na státnice, ale nevědí, co se děje.
Pak totiž např® filosofové vědí o hospodářství víc, než naši studenti, kteří studují "na státnice". Mně se zdá, že jde v této věci
hlavně o požadavek na-učitele.
Ještě jednu poznámku. Myslím, že se u nás nevyvinul žádný
způsob, jak trénovat naše posluchače v myšlení - včetně čtení odborné literatury. Jde o to, aby uměli postihnout obsah toho^ co
ten který autor či diskutující říká. - čili schopnost vyjádřit
např. padesát stránek na třech stránkách nebo na půl stránky je minimální. Odříkávají se, nebo opakují namemorované náhodné partie,
ale koncentrované vyjádření myšlenek jsme zanedbali. Při diskusi
je třeba formulovat myšlenky, hledat formy vyjádření, na kterých také záleží. Někdy se musí vystoupit ostřeji, někdy méně ostře. Naším
studentům tyto schopnosti většinou chybí, což se zejména ukazuje ve
styku našich posluchačů s posluchači ze zahraničí. 18-ti letý posluchač by měl umět s naprostou rovnocenností diskutovat £ přít se třeba s ministerským předsedou. A to při zachování všech společenských
forem. Mně se zdá, že ta základní linie, kterou soudruh rektor Kadlec
správně razil, prohloubit teoretické znalosti, by se měla doplnit o
umění, jak získat přehled a vytvářet si názor na aktuální hospodářské otázky, které jsou ovlivněny celou řadou jiných faktorů než jenom
ekonomickou teorií.
Toto všechno souvisí s formováním obrazu školy, tj. jde bude
vyučovat a jak bude lidi vést k angažovanosti. S tím, jak si začne
vytvářet naše škola svou vlastní tvář, by neměla čekat. V tomto
směru ji nedokáže zformovat nikdo shora. Měli bychom se zbavit
všichni vzájemné anonymity. Dosud byly neanonymní zejména průšvihy,
S.„šilhán
1) Hodláte pokračovat v tom, co začal rektor Kadlec?
V něčem budu pokračovat plně v něčem jen částečně. Je samozřejmě třeba mít velký smysl pro návaznos t. Jakákoliv zásah do školy
nemůže být nepromyšlený, Zásah musí být spontáně přijímán, musí být
aktuální, nemůže být takový, že si někdo něco vymyslí a potom tuto
svojí představu se snaží organismu imputovat. škola potřebuje celou
řadu reforem, zejména pedagogických, které jak se mi zdá nejsou
pořád ještě ukončeny. Škola nemá jasnou ani pedagogickou ani didaktickou ideu. škola je společensko vědní instituce, je to ekonomická
instituce, musí vychovávat kvalifkované ekonomy. Pořád je ještě u nás
otázka jakého typu a to v souvislosti se změnou celkové politické
struktury. Je třeba klást i nové požadavky na absolventy. To musí
být dobře promyšlené, nepůjde o jednorázové změny, škola nemůže nehovořit k aktuálním hospodářským problémům, musí zaujímat svoje vlastní postoje, at už konformní nebo nonkonformní vůči oficiálním názo-

rům, - pochopitelně fundované* Aby tato stanoviska byla skutečně
fundovane musí mít samozřejmě rozvinutý svůj vlastní vědecký výzkum.
Jsem přesvědčen, že struktura kateder a školy nedává příliš předpokladů pro intenzivnější výzkum na škole» Škola musí mít svá specifická
centra v podobě ústavů a laboratoří, ve kterých dočasně nebo natrvalo budou pracovníci školy. Na půdě těchto zařízení by se vytvářela základní stanoviska a postoje školy na hospodářskou politiku. Na půdě
těchto zařízení by se studenti učili vědecké solidnosti, úctě k faktům a získávali by zde tak vlastnosti typické pro vědeckého pracovníka.
Považuji za důležité, aby studenti nebyli vychováváni verbálně. Je
třeba, aby zmíněná zařízení nutila studenty angažovat se na tvorbě
postojů, aby studenti nevstřebávali pouze slova. Myslím, že toh^e nebudou dělat všichni ítudenti. Ti studenti, kteří se však budou nějakýmvzpůsobem angažovat na vědecké činnosti školy, budou postupně
ovlivňovat další. Ti kteří mají zájem, musí mít šance. Mně se osobně
zdá, že je třeba tak trochu změnit i pedagogickou práci učitelů
školy. Je třeba, aby se věnovali v maximální míře studentem. Mnoho lidí,
kteří jsou na škole tam začínalo již před dvaceti lety a mají tedy zásobu zkušeností, které bymohli dávat studentľm. K tomu musíme vytvářet nové způsoby kontaktů, vytvářet lepší klima.
Studenti nesmí být tak pasivním prvkem, jako jsou dneska. Jak
ve vědě, tak ve vlastním pedagogickém procesu, nemluvě o jiném životě. To školu sráží. Co s tím dělat, na to teS odpovědět nedokážu. Je
to výraz celé společenské konstelace sil, je tady spousta vlivů vnitřních, které má škola ve své moci. Tyto vnitřní vlivy by se daly odstranit aktivizací studenta, n^př. určitými prvky samosprávy. V každém případě musí být společenský život školy bohatší. Myslím, že by
studenti měli mít větěí kázeň, tím ovšem nemyslím kázeň vynucenou.
V podstatě studentská kázeň buda muset tryskat z většího zájmu o vědu.
Vytvoření vnitřní kázně je velkým problémem sociálním, psychologickým a generačním* Na řešení této věci se bude muset sejít několik lidí,
kteří pro to mají smysl a musí říci, co s tím dělat. S tím souvisí
tfcžší materiální zajištění školy. Dnešní prostorový stav je nevyhovující. Musíte jezdit z místa na místo, plýtváte penězi i energií. Již
za rektora Kadlece začal být vypracováván projekt a uskutečněny domluvy na rozšíření školy výstavbou nového objektu. Je pravděpodobné, že
v roce 1971 budou materiální podmínky již lepší. Nemám na njysli jenom
budovu. Mám na mysli i knihovnu, jako zdroj informací. Knihovna, která
nepatří škole, ale Státní knihovně ČSSR nefunguje dobře. Studentovi
je uzavřena celá řada informací o hospodářství, které jsou zbytečně
utahovány. Organizace je stupidní a nepružná. Na druhé straně je ale
pravda, že studenti mnohdy nemají sami zájen.
Kdysi škola prohrála možnost mít ústav matematických aplikací,
lépe řečeno nechopila se příležitosti ho mít. Zřídila se pouze katedra ekonometrie. Nyní po vybudování výpočetního centra se vytvořila reálná uiu^nost tuto myšlenku uskutečnit.
Dalším složitým problémem, který souvisí s materiálním problémem, je taková organizace, která rozšíří jistou autonomii dokonce až
na katedry. Je nutné, aby škola byla vzorem dobře, účelně organizovaného podniku. Tím mám na mysli takovou správu, která nebude tíživě
dopadat na učitele a studenty. Ta správa by měla jít tak dobře, že
o ní nebude nikdo vědět. Tu je třeba odstanit řadu předpisů, které
nedávají dostatek důvěry. Aby vnitřní charakter byl dostatečně demokratický , aby správa školy byla tak strukturována a ně la takovou autonomii, že bude běžet sama a rychlost rozhodování se zvýší. Já osobně
bych si představoval Školu tak, že sama svým vlastním prostředím
bude pjsobit výchovně, škola musí působit akademickou, humánní atmo=
sférou, nikoli byrokraticky. Ve všech těchto ohledech škole něco chy-
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?e všech těchto azimutech udělat krůček kupředu, navázat a udržet
kontinuitu, s tím dobrým, co na škole je® Především je nutné pozměnit
systém výchovy. Jé si myslím, že hlavním cílem školy je vychovat a
vyzbrojit Člověka takovými poznatky, aby se dokázal správně orientovat v situacích, v jakých se ještě nikdy neocitl. Při výchově studen®
tů bych kladl důraz na schopnost kombinovat, na vysokou kulturní
úroveň«, Ekonom nachází zdroje rozhodování ve všech činnostech člověka, to znamená, že musí znát jemnosti života lidí.
2) Jaký je váš názor na přijímací pohovory?
Republika si může klidně dovolit otevřít vysoké školy pro všechny, kteří mají o studium zájem. To znamená - bez pohovorů. Jediným
certifikátem by mělo být maturitní vysvědčení, u uměleckých směrů by
ovšem zůstaly talentové zkoušky. Regulace počtu studentů by se prováděla během prvního ročníku. Později by příliv studentů na školu regulovaly pověst školy, náročnost výuky a podobně.
Na závěr našeho rozhovoru bych chtěl říci asi toto. Těch kandidá®
tů na rektors je víc a dobrých. Já bych od rektora vyžadoval« aby mél
kontinuitu s mladými, s nejlepSími tradicemi školy jak politickými,
tak i odbornými, aby ztělesňoval tu dobrou programovou koncepci, kterou naše Škola má již od svého začátku.

Redakce EKCfNOMa přijme několik hasičů pro pořádkovou službu v redakci

HORO! vem si sirky, uděláme požár!
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Poslední slova na norském velvyslanectví v Praze zněla; "Pokustt
se, ale je to marnéw® A tak odjíždíme, aniž by měl Jirka vizum® Uvidíme. Máme zpoždění a tak jedeme celou noc. Ráno jsme ve Warnemünde a
v poledne konečně v Dánsku. Podařilo se nám to, čemu jsme do poslední
chvíle nevěřili® Odjeli jsme» Starosti se sehnáním auta, konzerv a
viz jsou za námi, ale co náš čeká?
Do Kodaně přijíždíme večer. Obě auta zastavujeme před hotelem,
který je evidentně nad naše devizové možnosti® Ptáme se na něco levnějšího a odjíždíme. Malá porucha v zapalování znémená šedesátikilometrovou stíhací jízdu po večerní Kodani. Strážníků je v Dánsku nějác málo, takže nám "červená ruleta" prošla hladce® Posádka prvního
vozu omylem zajela do jiného hotelu,než byl vyznačen v našem pláitiíx»
Konečně tedy bydlíme v hotelu se jménem, které bych dával desetkrát
opisovat za trest.
Příští den jdeme navštívit své kolegy na AIESEG. Celý místní výbor včetně presidenta nás očekává, T6tiž, celý místní výbor jakož:
president je jeden šikovný mladík® Na večer nás zve k setkání s norskými studenty. Jdeme tedy do restaurace, která se tak trochu podobá
hospodě U Fleků9 jen pivo je horší, ale zato dražší. Sedm korun (dánských) za půllitr a devizové vakuum, které nás obklopuje činí naši
žízeň malou, takřka nepatrnou. Zábava je však vynikající a když člověk
vidí tančit na lavicích i ctihodně vypadající muže a dámy v letech,
tak si uvědomuje, co je to za a) pít jak Dán, b) bavit se.
Druhý den odjíždíme do Koge do servisu dát prohlédnout našeho
Vikinga, jestli mu něco nechybí® Na zpáteční cestě, která vede takřka
po mořském pcb řeží (od moře je silnice oddělena pásem rodinných domků) se rozhodujeme, že poobědváme u moře. Je krásně, tak co by nám mohlobránit? Může. Malá cedulka "Private" u každé cesty. Máme vztek, ale
co se dá dělat.
Odjíždíme do Švédska. Gelní prohlídka při příjezdu zatím překonává
všechny předchozí. Z jedoucího auta zamáváme celníkům pasy a pokračujeme dálna sever. Přijíždíme do Gotteborgu® Opět schůzka s kolegy. Dalšími dotazy zjišťujeme, že o Smetanovi a Komenském vědí, o zlatém pokladu,
který nám odsunuli za třicetileté války nikoliv. Padá poslední naděje
zlepšit naší finanční situaci a tak jsme již druhý den ráno na cestě do
Oslo. Jede s námi i Jiří, neboť to, co se nepodařilo v Praze za jeden
měsíc bylo zdárně vyřízeno v Kodani za půl hodiny: na telefonické zavolání dostává Jirka visum. Bude to pro nás jednodušší, neboť nejede
do Norska poprvé a Oslo zná. My ostatně zanedlouho také.
Místní výbor AIESEG pro nás připravil program vyčerpávající. Jak
problémy, tak i nás. V pondělí ráno je to návštěva exportní rady. A
potom odpoledne - ministerstva zahraničních věcí. Velice zajímavá®
Jirka Žádá o povolení k otištění a pan Greve souhlasí. Jenom by nerad
viděl, abychom napsali to, co říkal o soc® zemích. Takže se pokoušíme
psát článek. Moc nám to ale nejde, a tak s pocitem, že jsme zabránili
roztržce mezi soc. státy a Nórskej, hrdě rušíme svůj původní záměr.
Myslím, že nám to schvalují i naši přátelé. Aby však bylo tisku učiněno zadost, přišel reportér z deníku Dagbladet. Poskytli jsme interview
a to vychází i s našimi fotografiemi, nápadně připomínajícími stínové
obrazy starých Cínanů. Zájem o československo je všude značný. Proto

jsem se ani moc nedivil, když mi přátelé sdělili, že by 3« mnou rád
mluvil pan profesor. Jirka byl v servisu^ Ivan u firmy a tudíž jsem
zbyl sám sa starým pánem, který se dlouho vyptával na Soldstuckera,
Kohouta a další. Ukazoval mi také Články, které napsal o procesech
se spisovateli Síňavským a Danielem. Takže jsem se dost divil, když
na moji otázku (jenom upřesňující), jestli přednáší východní literaturu, vypukl celý místní výbor v smích, který je v odborné terminologii označován za hurónský.
Ne, pan profesor Vogt je ekonom, ale zajímá se o literaturu,
kromě dalších věcí. Má obrovskou knihovnu a dost^ne-li se čas od ča=
su do finanční tísně, t^k knihy, které prodává nejdříve jsou právě z
oboru ekonomiky. Ivan Leiš žasnul, odborník se diví.
A po příjemných dnech v Oslo náš čeká Cesta do Bergenu. Tam jsme
dojeli vpořádku, přestože nám dvakrát ve dvou dnech hrozila ztráta...
ale ne, já to nebudu dramatizovat.
štěstí nás opouští a auto taky. Díky jednomu známému se dostáváme zpátky do Oslo a potom do Stockholmu. 0 přechodu přes hranice je
zbytečné se zmiňovat, nebot jsem hranici nějak nepostřehl. Možná, že
existuje, ale nejsem si tím jist.
Pokud jde o můj dojem ze Stockholmu, tak tedy dost otřesný. Připadal jsem si jako v Slámově vidění, ale přece jenom té techniky už
bylo moc. A ani nás moc nepřekvapil hoch, který nám vřele doporučoval,
abychom ze Švédska odjeli co nejdříve, že je to strašná země. Nemyslím si to sice, ale Stockholm se mi zdá moc chladný. To není jako
Oslo, kde universitní budova působí tak mile, že by snad i člověk
studoval průběžně. Tady i ta universita působí nějak neosobně. Yůbec
to všechno nějak připomíná 451 Farenheita. A tak nás ani nemrzí, že
odjíždíme.
Pak už jen NDR a konečně československo. A zápočty a zkoušky,
#
ale, Škoda mluvit.

Celý příběh o telefonech začal telefonem. Zařinčel v místnosti,
kterou jsme donedávna sdíleli s HV äSM a Deficem. Ozval se hluboký
mužský klas, který se pžedstavil jako Kubík« Následovalo oznámení, že
dotyčný má k dispozici zajímavé informace, týkající se naší školy.
Dali jsme si s ním schůzku následující den v kotelně ve Štěpánské
ulici číslo 18. Vzali jsme s sebou 2 reportážní bloky, 1 fotoaparát
značky Werra a 1 fotoblesk T 60. Po krátkém bloudění ve sklepních prostorách jsme se setkali se sporým vousáčem v montérkách. Na uvítanou
prohodil "Dobrý den, mládenci, já jsem Kubík." Potom nám krátce vysvětlil o.co jde. (Podrobněji viz LL č. 9/68 z 25. dubna« čl. Pravdivý příběh o telefonech.) Aby také ti, kteří k tomuto periodiku nemají
přístup věděli, oč šlo, pokusíme se to shrnout velice stručně. Kubík

při prohlídce místností ve sklepě objevil v jedné z nich na zdi
skřínku s nápisem CO, Otevřel ji a aparát, který tam byl, vyndal.
Zjistil, že z aparátu vedl jeden kabel do krabice, kam jsou svedeny všechny telefony z budovy a druhý kabel vedl neznámo kam.
Brzy poté za ním přišli pánové od CO a vyžádali si na něm demontovaný aparát. Kubík se svým spolupracovníkem Mirkem byli potom
pozváni na VB, kde se setkali s panem Chroustem, coby vyšetřovatelem majetkoprávních deliktů. Brzy poté nám pan Kubík dal telefonicky zprávu o celé věci. 0fotografovali jsme díru ve zdi, která tan zbyla po skříňce CO i krabici, do které kromě telefonních
drátů účastnických stanic v budově č. 18 ve štěpánské ul. vedl
i kabel z aparátu.
Posléze jsme se sešli s J. Kubíkem v pohostinné hospůdce
U zlatého tygra, kde jsme společně sesmolili konečné změní článku,
uveřejněného v LL. Několik dní po otištění v LL jsme zašli za
výše jmenovaným panem Chroustem, který mezi tím přesídlil na
HS VB v Bartoloméjské ul. Ten v rozhovoru trvajícím něco přes hodinu nám mj. řekl, že stejně pochybuje o tom, že se dovíme o celé věci něco více. Ovšem v případě, že se ukáže, že šLo o odposlech telefonních hovorů nfešich občanů a není-li k němu nějaké
doopravdy zdůvodněné oprávnění, je to podle jeho mínění svinstvo.
Na článek v LL pan Chroust napsal odpověS, ke které ho,jak říkal,
především vyprovokovala poznámka redakce, že pan Kubík je zdráv,
čilý, plný chuti do života a naprosto nepomýšlí na sebevraždu.
Tuto odpověS LL neuveřejnily® Dejme tedy my slovo druhé straně
vyšetřovatelského stolu.
X X X
Pozn. red.: Odpovšä jmenovaného npor. Chrousta na str. 14-15*
Dokončení následující odstavec.
X X X
Co k tomu dodat? Nás mg. pouze zarazilo, že ačkoliv CO požádala o přešetření celého případu, ve chvíli, kdy vyšetřovatel
Chroust si chtěl situaci na místě prohlédnout a ujasnit se okamžitě proti tomu ohradila a požádala... abych (Chroust) od šetření
na místě upustil, aby se celá záležitost znovu nerozviřovala zá-'
sáhem VB, že na místě provedli (CO) vlastní opatření ...• Sím to,
že si najednou CO rozmyslela vyšetřování ze strany VB, o které
několik dní před tím požádala? Podobných otazníků bychom v celé
události mohli najít ještě několik.
Nebo si CO myslela, že vyšetřovatel VB bude prošetřovat věc
pouze od stolu, bez prohlédnutí místa činu?
Eda Major & Jirka Sláma

AI

Dne 25* dubna jsem si se zájmem přečetl v LL č. 9 článek nazvaný "Pravdivý příběh o telefonech"• Vzhledem k tomu, že se v tomto
článku hovoří přímo o mé osobě, považuji za svoji povinnost se k obsahu článku vyjádřit»
Před vánocemi 1967 mne v mé kaiceláři v budově 00 VB Praha 2,
Karlovo nám. č. 21 vyhledal soudruh, jehož jméno jsem si nezapamatoval, který se prokázal průkazem složky CO a požádal mne o spolupráci. Uvedl, že v domě č. 18 ve štěpánské ulici došlo k narušení a
poškození majetku CO. Tímto majetkem byla dle jeho vylíčení kovová
skříňka^zabudovaná ve sklepní místnosti v uvedeném domě. Ujistil mne,
že ksříňka byla řádně označená j8ko majetek CO. Jménem CO žádal ó
prošetření celé záležitosti s event. trestním postihem pachatele»
Ujistil jsem soudruha z CO, že mu vyjdu všemožně vstříc vzhledem k tomu, že iraněleží na srdci obranyschopnost naší vlasti»
Abych však mohl jako orgán VB oficielně začít v této záležitosti
jednat, požádal jsem ho o písemnou žádost o prošetření.
Druhý nebo třetí den mně týž soudruh doručil písemné požádání
o prošetření. Nese datum 11. listopadu 1967, razítko národního výboru hl. m. Prahy, štábu civilní obrany města, č. j. 17/27 -67,'
kde v zastoupení náčelníka městského štábu CO je podpis nečitelný.
V požádání se doslova uvádí:
Dne 3. listopadu 1967 došlo k narušení majetku CO, který byl
instalován v Praze 1, Štěpánská ulice č. 18. Dle našeho zjištění
byla porušena schránka s opatřením CO. Tohoto jednání se dopustil
M i r é Miroslav, byt. Praha 2, Žitná ul. č. 14 a K u b í k
Jaroslav, byt. Praha 1, štěpánská ul. č. 18.
Vzhledem k tomu, že se jedná o důležité opatření z hlediska obrany státu, žádám o prošetření celé záležitosti vašimi orgány, event.
o podání zprávy, jak byla celá záležitost vyřízena.
Upozornil jsem soudruha z CO, že budu nucen prověřit celou situaci na místě. On mne však ujistil, že na místě je již všechno v pořádku, zařízení opraveno. Znovu mne ujistil, že skřínka byla řádně označena jako majetek CO, uzamčena patentním zámkem a pevně zabudována
ve zdi. Požádal mne, abych od šetření na místě upustil, aby se celá
záležitost znovu nerozviřovala zásshem VB, že na místě provedli (CO)
vlastní opatření. Požádal mne, aby se mohl pohovoru s panem Kubíkem
a panem Miré zúčastnit.
Odeslal jsem tedy předvolánky, čímž jsem si pana Kubíka a pana
Miré pozval k provedení informativního pohovoru.
Druhý nebo třetí den mně pan Kubík skutečně telefonoval. Žádal,
abych mu sdělil • jakou věc se jedná a zda si má vzít k rozhovoru
svého právního zástupce. Moje "kličkování" spočívalo v tom, že jsem
odmítl podat telefonicky informaci o předmětu jednání, upozornil
jsem pana Kubíka, že je předvoláván ve smyslu zákona o SNB k podání
potřebných informací a účast jeho právního obhájce že je bezpředmětná.
Pan Kubík se tedy dostavil v určený den a hodinu, rovněž tak
soudruh ze Štábu CO. Pana Kubíka jsem upozornil, že svým jednáním
poškodil majetek CO, tedy majetek v socialistickém vlastnictví, který byl jako takový řádně označen, že je mým úkolem celou záležitost
přešetřit, protože v jeho jednání lze spatřovat skutkovou podstatu
trestného činu. Na můj dotaz, zda byla skříňka jako majetek CO označena mně sdělil, že na ní bylo sice červenou barvou napsáno CO, ale
jakékoliv upozornění o manipulaci se kříňkou nebo jejím obsahem chybělo. Vzhledem k tomu, že pan Kubík jako správce budovu přebíral,
měl tedy právo vědět, co ae v prostorách, za které odpovídá, nachází»

Na základě tohoto sděleni jsem uznal, že pan Kubík nevěděl, že
narušuje majetek CO, jehož poškození se trestá /podobná výstraha
bývá u každého veřejně prospěšného zařízení/ a rozhodl jsem se v jednání nepokračovat s tím, že i CO má povinnost svůj majetek řádně označit» Soudruh ze štábu se rozhodl, že bude informovat svého nadřízeného a odešel do vedlejší místnosti k telefonu. Když se vrátil,
uznal, že tedy skutečně nebyla skříňka řádně označena. Pohovořil tedy
s panem Kubíkem tak, jak je v článku uvedeno.

Sám jsem se o obsah skříňky a její účel nezajímal. Domníval
jsem se, že bych stejně uspokojivou odpověS nedostal, protože považuji za samozřejmé, aby o věcech obrany státu byl informován pouze
úzký okruh lidí. To že byla skříňka odstraněna, mne rovněž nepřekvs- •
puje. Naopak. Vejdou-li podobné záležitosti ve známost veřejnosti,
nezbývá příslušným orgánům nic jiného, než přesunout potřebná zařízení na jiné místo.
I
Domnívám se tedy, že se mně tímto podařilo objasnit, resp.
vysvětlit některé otazníky, které z uvedeného článku pro čtenáře
vyplynuly. Jestli však je domněnka pana Kubíka správná, chtěl bych
k poznámce redakce uvést, že i já jsem zdráv, čilý, plný chuti do
života a v žádném případě nepomýšlím na sebevraždu.

c.

Pro pátrací službu, to jest zejména pro shledávání důkasů
a indicií se přirozené hodí v první radě d e t e k t i v , vystupující v c i v i l u
a celkem n e z n á m ý , takže má v různých okolnostech lepší a snaénější přístup tam, kam by uniformovaný orgán nenápadně vejiti nemohl. V jeho civilním inkognitu jest
ono ohromné plus, která má před uniformovaným orgánem, plus, které,
bohužel, není dostatečně využito ani pochopeno našimi policejními
úřady. Jest pochopitelné, že naopak tam, kde osobně jest detektiv
znám, a to jest pravidelně nejen v malých městech, ale i v pražském policejním obvodu, kde jsou detektivové přiděleni podle rayfcnů a jsou v nich známi, jejich občanský šat jim neskýtá žádnou výhodu a jest naopak nevýhodou proti uniformě, která působí dojmem
jistě závažnějším.
Výhodu, kterou skýtá pro pátrání osobně neznámému kriminálnímu
orgánu šat občanský a inkognito, které jest jím dáno, chápe velmi
dobřě i naše četnictvo, které se snaží docíliti ustanovení
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aby nemusilo všechny své úkony provádět! pouze ve stejnokroji,
který jest jim nohdy na závadu. Proto právě musíme jejich čestná
výsledky ještě poctivěji oceniti.
Budeme-li v této i snad příštích kapitolách mluviti o detektivech, nemáme tím na mysli pouze policejní agenty, ale vůbec všechny orgány, které mají plniti úkol,y jež vyžaduje služba pátrací
v užším slova smyslu«
Pokud jde o v ý z b r o j
detektivů musíme líšiti mezi výzbrojí v technickém smyslu a vzděláním, inteligencí, jež jest výzbrojí psychickou. Právě tak, jako není kriminalistou každý, kdo
ae jím domnívá býti» kdyJS mu byl nedopatřením osudu svěřen jeho
důležitý úřad, není také detektivem kažeý, kdo jím byl ustanoven,
neboí, jest celá řaéa požadavků po stránce odborného vzdělání,
které jest důležitější než všechny technické pomůcky«
Z technických pomůcek jest třeba:
n o t e s na stručné poznámky, které musí býti v úřadě doplněny a přepsány; nezáleží na tom, zda se jedná o pozorování, které
jsou učiněna v souvislosti s určitým případem, či zda jde o náhodné poznatky o zločincích, jejich stycích, místech, kde se pohybují a pod. Právě tyto poznatky mohou míti později význam v budoucím
vyšetřování a nikdo nemá spolehati na svoji pamět a na to, že právě on bude přítomen, až se potřeba podobného pozorování objeví.
k a p e s n í
s v í t i l n a
elektrická s čerstvou baterií vykonala již a vykoná ještě neocenitelné služby, o nichž není
třeba se široce zmiňovati;
z r c á d k o
a h o d i n k y
patří ostatně k výzbroji
každého téměř člověka a jejich použití v pátrání není řídké. Při
stopování nebo pozorování osob, aniž bychom se ohlédli, koná
zrcádko - bylo-li ovšem správně a nenápadně použito (za rukavici) neocenitelné služby a jinde se používá hojně v praksi, ač bychom
ho neprávem mohli považovat! za nástroj románového detektiva;
obálky
a
p a p í r y , které má detektiv s sebou, dopomohou mu často k vyšetření adres osob, jejichž bydliště by nikdy nevypátral (ježto nejsou hlášeny a lidé, které je znají, je
neprozradí, jsouce předem dobře informováni); na obálku se napíše
rětŠí obnos a adresa hledané osoby a předstírá se doručení dopisu,
ovšem pouze osobně. Ví-li vyšetřovaný, kde se hledaná osoba nalézá, jistě adrěsu její udá.
Několik r e k l a m n í c h
l í s t k ů , které včas potřeby drží detektiv v rukou, předstíraje, že je roznáší po domech, mu
dopomůže k přístupu do všech domů, aniž by vzbudil podezření, sledu je-li někoho do domu a má-li se dozvěděti, s kým se tam stýkal
a mluvil, může pouze s použitím tohoto triku v domě se zdržovati,
aby zjistil, do kterého bytu sledovaný odešel®
C i g a r e t y
a d o u t n í k y
vypomohou jistě často
detektivu z rozpaků, zastaví-li se, jejich rozžehnutí pak za šera
nebo ve tmě mu poskytne příležitost, aby viděl to, co viděti nenápadně potřebuje. Kromě toho se hodí k odměnám za drobné úsluhy.
Po stránce psychologického vyzbrojení jsou na detektiva, který
má míti úspSchyi, požadavky nemalé. Vlastnosti, které má míti, jsou
jednak nabyfcč, jednak vrozené. Z nabytých jsou to;
světový přehled, získaný s e b e v z d ě l á n í m ;
sloh
jasný a stručný, věty krátké a obsažné j hlášení gra»
maticky správné;

z e m ě p i s n á
z n a l o s t
svého obvodu, policejního rayonu a okolí;
z n a l o s t
d o p r a v y
a schopnost informace o spojeních; způsobilost posuzovati a rozuměti lidem, čili
C h a r a kterologie;
stálé informování se o běžných denních událostech a případech z n o v i n ;
0
po stránce
t ě 1*e s n é
se pak vyžaduje otužilost,
bystrý zrak a vytrvalost v běhu i jiných tělesných námahách®
Všechny tyto podmínky lze cvikem nabýti. I vlastnosti nevrozené lze nahraditi cvikem, a poctivou snahou přiblížiti se co
nejblíže ideálu detektiva, přes to však jistá duševní vloha se
u nich předpokládá. Mezi psychické požadavky pro kriminální službu
počítáme zejména;
s c h o p n o s t
p o z o r o v a c í , která hraje důležitou roli v pozorování místa činu. Při něm se uplatňují i "vyšší
smysly", zejména také zrak a sluch, ale jsou známy případy, že
k diagnostice skutkové na místě činu přispěl také čich, smysl pro
temperaturu a pod. Jest přirozené, že odborní^ vidí ze svého oboru .
více než laik, který má výborné smyslová orgány. S tím souvisí
i
d ů k l a d n o s t
a přímo pedentičnost při pozorování;
s c h o p n o s t
z a p a m a t o v a t i
si
všechno
do té chvíle, dokud není možno si učiniti písemný záznam;
s c h o p n o s t
k o m b i n a č n í , která spočívá
v tom, že z pozorování skutečností a okolností i nejmenších a zdánlivě bezvýznamných pro přítomnost, které však mohou míti význam
v budoucnu, se dochází k podstatným bodům, které se pak stávají východisky pro pátrání po osobě pachatele. Zde jest nutno, aby kriminalista využil také
f a n t a s i e , promyslil všechny možnosti
zločinu a počítal se všemi eventualitami, dle nich pak postupoval
při svém plánu vyšetřovacím. Jest zejména nutno počítati i s těmi
možnostmi, které nejsou za známého stavu sice pravděpodobné, ale
nejsou vyloučeny a jsou zcela možné;
s c h o p n o s t
ú s u d k ů
a
kritičnost
a to zejména, pokud jde o hodnocení výpovědí cizích osob a jejich
názorů;
c h a r a k t e r
a
p e v n o s t .
K pozorování a upamatování jest důležitou složkou také
schopnost
p ř e d s t a v y
osob, s nimiž detektiv jednal. Základní problém spočívá v tom, zda si dovede vytvořiti pokud možno
nejsprávnější představu o osobě, se kterou jednal a zda tuto představu jest schopen také na jiného přenésti, čili popsati tak, aby
druhá osoba si vytvořila stejně jasnou podobnou představu.
Tento výňatek je z knihy JUDr Josefa Šejnohy, policejního
komisaře a přísežného stálého soudního znalce technické kriminalistiky, mikrofotografie, daktyloskopie, písma, listin atd.,
"Kriminální taktika". Vydal J.Cteeefc • Kroměříži 1932.
V otiskování hodláme pokračovat. Věnujeme to novým nadšencům pro tvůrčí práci v naší StB.
REDAKCE
tí

A bylo jaro® 7šechno.?se zelenalo, všude byla samá vůně a ti
ptáčci krásně zpívali a cvrčci c v r č e l i ® A všichni se radovali®.«
I broučci se probudili a vítali sluníčko, které tak krásně
svítilo na jejich louku a moc je hřálo* Bylo tam hodně broučků. Mra~
veneček pospíchá do svého mraveniště, támhle je střevlík, kovařík
někam utíká, chrobáček kutálí svoji kuličku, i beruška se probudila,
cvrček pořád cvrliká, světluška si čistí lampičku a veliký roháč odpočívá. Broučci se měli rá#i. Poctivě pracovali a žili spokojeně.
A protože roháč byl největší, tak mu dávali to nejlepší a on jim říkal, co mají dělat« Broučci poslouchali® Jenom světluška dlouho nebyla hodná a tak roháč řekl, aby s ní broučci nemluvili. Ale to neřekl náš roháč. To řekl jeho dědeček, který měl takovéhle vousy, děti.
Když dědeček umřeltak se roháč chtěl se světluškou skamarádit. A
tak se skamarádili, ale světluška nikdy nezapomněla. Když si broučci
někdy večer povídali, tak světluška na palouček nechodila. Za nějácou
dobu i střevlík, který bydlel blízko světlušky, začal zlobit. Taky už
_nechodil na palouček, a když tam přece někdy přišel, tak s ostatními
" broučky nesouhlasil a říkal něco jiného. A ostatní broučci byli
smutní. Už jich zbylojen šest.
A představte si3 děti, co se stalo. Mraveneček v zimě nespal.
Ani se mu spát nechtělo. Začal si čistit mraveniště. Vyházel všechno
haraburdí, no skoro všechno, děti, něco tam zůstalo, ale to snad taky
vyčistí. A povídal ostatním mravenečkům, že dlouho všechno dělali
špatně a že se musí začít znova. Říkal, že roháč je dobrý kamarád,
že s ním bude kamarádit dál, ale že ho ve všem poslouchat nebude.
A v mraveništi byla sláva. Konečně budou mravenečci říkat, co chtěj í
a budou samostatní. Víte, co to je být samostatný, děti? To znamená,
že mravenečkům do ničeho nikdo mluvit nebude®
I ulekli se ostatní broučci. Copác to dělá mraveneček? Jak si
to představuje? Světluška s námi moc nemluví, střevlík taky ne a tea
bychom měli ztratit i mravenečka? A to zase ne! Začali tedy broučci
svým dětem říkat jenom něco. Neřekli jim celou pravdu o tom, co se
děje v mraveništi. Chrobáček si dokonce vymýšlel. Ano, milé děti,
chrobáček si vymýšlel. A to se přece mezi kamarády nedělá. Jak jsem
říkal, broučkům se to moc nelíbilo. Pozvali tedy mravenečka do chrobáčkova d> mečku a tam si všichni povídali. Mraveneček říkal, že je dál
jejich kamarád, ale oni mu moc nevěsili. A rozešli se ve zlém. Roháč
potom doma přemýšlel, co má dělat. Zavolal si mravenečka do svého domečku a tam si povídali. Mraveneček vyprávěl, jak doma pilně uklízí,
jak mu moc jeho*přátel mravenečků pomáhá. Děti, víte, on byl mraveneček dost chudý. Dlouho se v mraveništi pracovalo špatně a penízky se
jim rozkutá&^ly® A protože roháč byl bohatý, chtěl od něho mraveneček
-nějaké půjčit® Ale nemyslete si, děti, že mraveneček dostal hned penízky, To ne. Roháč mu řekl, že si to musí rozmyslet. A to je škoda.
Protože roháč a mraveneček byli vždycky velcí kamarádi. Možná, že
řekl roháč mravenečkovi, že když bude hodný, dostane penízky a když
ne.,. To nevíme, děti.
A mraveneček přijel domů. Ostatní broučci ale nelenili. Chrobák,
beruška, kovařík a cvrček přijeli k roháčovi a tam si povídali o mravenečkovi. Představte si to, děti. Poprvé si povídali o mravenečkovi
a on t8m nebyl. Copak z toho asi bude, děti? To my nevíme, ale nebojte
se. Mraveneček se nedá. A jistě se mu bude žít dobře, A všichni mravenečci budou rádi...
A bylo jaro®., A všude samá vůně a všechno se zelenalo.®„

Vy rošíácy!

a n o n t m

Tak už je tcho tak ako:át dost* My všichni podepsaný, kterjm se
dostal co ruky Váš sme spravedlivě rozhořčeni. Nejste nic inýho než
banda věčně vopilejch notoriků, která soustavně podplácená celým tim
vašim slavným HV ČSM, kde navíc ještě kradete. Asi vám ty balíky vod
Kobělky nestáčej. A eště si drze jezdíte šejcetrojkou! My sme vás viděly! A co ta ukradená čepice toho dlouhýho čerrýho! Nemyslete si, že
vo vás nevíme. My víme i jak ste při tej noční orgii s ženskejma vyhořeli! Taky se tam perete a házíte z vokna. No to konečně není tak
špatný, aspoň bude brzo po vás. Dyk vy se furt jen flákáte a nic neděláte. 'Ale vono na Vás donde.Jednou se Ekonoma ujme dělnická třída
a pak to bude fpořádku.
S pozdravem Práci čest
Pracující, kteří by chtěli číst
socialistického Ekonoma
Ctěný Anonyme!
,
Po dlouhá léta nebývalo zvykem odpovídat na anonymní dopisy či
je dokonce zveřejňovat na stránkách libovolného časopisu. Nastaly
však dnové, kdy jest tomu tak módou. Nuže, podřiSme se jí! čímž se
Vám dostává oné cti, být (byl anonymně) citován a komentován v našem neperiodickém^ Listědusíme £^cmluvi|.'^^^^^"j^/ffi)^ 3 ^
dostľ z - ¿ f i J ^ f h Z V z f t ®
, eíJŕ^MÄ*
došlo k VHŠemn znevažovaní. Promiňte tedy a r3Čte sledovat naši odpověď; (že by dementi?). Tedy:
1) Není pravdou, že členové redakce jsou notoričtí alkoholici,
jsoucí denními hosty na záchytce. Je mezi námi pouze jeden delirik
a dva čekatelé titulu notorického alkoholika. Poslední kolektivní
návštěva záchytky se konala v loňském roce u příležitosti seznamování se s novými redakčními členy. O plánech na příští návštěvu tamtéž
ví pouze šéfredaktor. I tak z daných fakti plyne, že denními hosty
nejsme - když, tak ročními.
2) Nikdy jsa» nepřijali od HV ČSM nějaké úplatky, které nás měly přimět k odďanéou vychvalování této instituce. Kromě toho, co j3me
na HV ČSM iselzili (celková M cena 11,63 Kčs), jsme je?tě dostali darem
jednu tužku "Versatil 5201 , ale bez tuhy. Naopak, zavilí a zlosynní
(a nejmenovaní) pomocní pracovníci na čísle 315 nám ukradli 2 obálky
žluté, kancelářské, tubu lepidla, krabičku napínáčků a petlici od
skříně (úhrnná cena 7,92 Kčs).
3) Tatra 603, kterou údajně jezdíme na flálty po pražských barech,
nepntří žádné státní instituci. Je majetkem šéfredaktora (památka na
lepší časy) a šofér je soukromým zaměstnancem. Redakce s ní jezdí do
Karlových Var hrát golf.
4) Členové redakce ze zásady nekradou. Čepice šéfredaktora je
bojová trofej, pracně vybojovaná na Strahově. Bojová trofej a předmět
krádeže jsou dvě různé věci. Ostatně myslíte, že by se nějaký příslvíóník dal jen tak okrást? Apropos, letopisové praví, že prý předešlá redakce ukradla v buffetu 2 sklenice. Nevíme o tom nic, v našich sbírkách se nic nedochovalo. Stávající sklenice jsme si opatřili sami.
5) Z místnosti HV ČSM (č. 315) jsme nebyli vyhozeni pro politické
neshody a Vámi již zmíněné krádeže. Pravda je, že přibráním jedné administrativní síly do služeb ČSM, už v místnosti nebylo k hnutí. Jelikož
se ředitel Jarovké koleje přímo ucházel o naši přítomnost, podlehli jsme.
6) Není pravdou, že hned po našem nastěhování redakční místnost vyhořela. černá barva na stěnách je od nás - Domáhá nám lépe tvořit. Navíc
se nezamaže. To, že je nepravidelně rozmístěna, Vás nesmí mýlit. To je

tvůrčí záměr® Hovněž záclony neshořely - nelíbily se nám, tak jsme je
nenápadně odstranili s tichým souhlasem všech» Rovněž psací stůl Je
černý proto, aby lěpe harmonoval s barvou místnosti» Zvláštní vůně
spáleniny pochází s marihuanových cigaret přítele Jiřího® Záři ohně,
kterou popisují podplacené svědkyně z bloku E, je nutno zaměnit s odleskem slunce v okně®
T) Informaci, že chodíme hýřit^ berouce si peníze z redakční kasy,
nevěřte® Není to pravda® Jednak nevíme, kam se při stěhování poděla9
jednak v ní stejně nic nebylo® Klíč od kasy má pokladnice, která také
zná skutečnou sumu, která by se v kas měla nacházet®
8) Už vůbec není pravda, že si no redakční schůze zveme dívky
a pustě řvouce, pácháme orgie s nimi® Naopak, při schůzi se věnujeme ti
tiché, usilovné jakož i úspěšné práci pro všeobecné blaho® Neřveme9
nebol nemůžeme - to souvisí s hlasovými poruchami, pocházejícími od
nemírného pití® O dívkách nemůže být řeč® Archivy praví, že od dob, kdy
redakci opustili Frank a Jarek, kdy se Honza oženil, a kdy Barnabáš
začpl pravidelně na schůze choditi, tedy že se od těch dcb v redakčním
kruhu neobjevila ni jedna dívka, by^ jen návštěvou® Manželku šéfredaktora nepočítám, ta je přísně střežena®
9) To co jste viděl, nebyla defenestrace některých členů redácce8
ale oiaěs tvůrčí dis-kuse a nácviku na příští Spartakiádu® Uchovejte,
prosímř věc v tajaoÉti. Chceme svým nácvikenj překvapit®
10) SeVf linoucí se 2§. 4® po 20. hodině z místností redakce, nebyl ničím jiným, než schvalováním příšpěvků do nového čísla, tak jak to
prováděl 2® zástupce šéfredaktora, dle nově platných redakčních předpisů.
11) Nevěřte pomluvám, že se flákáme a že nic nevychází® Ekonom vychází každých 14 dní. Bohužel, pro svůj choulostivý obsah je zatím
určen pro úzký kruh redakce® Pracujeme na zlepšení těchto poměrů.
Doufáme, že jsme osvětlením těchto bodů uvedli věc do pořádku.
Zbývá nám jen poděkovat za Váš dopis. Zmocnil se jej šéfredaktor,
který z něj čerpá bohatá zásoby slovní, kterek oslovovat své podřízené.
V zastoupení redakce
S úctou
Barnabáš
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které vydalo předsednictvo PAVD (příznivci abstinence všeho druhu)
a I. FŽS (I. flagelantská župa studentská) po svém posledním, utajeném
zasedání na D-8.
Vítáme rozhodnutí zřídit mříže v přízemních oknech koleje Jarov.
Doufáme, že mříže budou pevné a husté, aby i ta nejzatvrzeleJSÍ individua odcházela s nepořízenou, fysicky i duševné zcela zlomena. Jedině
touto cestou lze zabránit všemožným výstřednostem a orgiím, kterým každoročně propadají obyvatelé přízemních pokojů. Mravní obyvatelé (t. j.
od 1. patra výše) vždy s nelibostí museli snášet tuto neblahou a pohoršující činnost. Konečnš však nastane klid a mír.
PAVD a I. FŽS si však dovoluje uvést několik návrhů na další zlepšení současného stavu:
— Mřížoví pojmenovat na "antikoncepční mříže". Název se používá i na
jiných kolejích. Navíc bude mládeži neustále připomínat nutnost dobré
a neškodné antikoncepce.
— Obyvatelé pater by se měli střídat v jednotlivých patrech cirkulací,
nejlépe po 1 měsíci. Jedině tak je možné spravedlivě zajistit všem požitek, dívat se na svět čtverečkovaně. Kromě toho je v přízemí možnost
tréningu na pobyt v kriminále (kterážto možnost bude v nové soustavě
řízení pro ekonomy mnohem reálnější, než dosud). Pobyt ve vyšších patrech
naopak názorně vykreslí pocity rehabilitace.
— Navrhuje se, zvýšit v přízemí kolejné, neboí mříže jsou luxusním
vybavením navíc.
-- Otvory v mřížích by měly b$t dostatečně veliké, aby bylo možno odstrkovat a popichovat klacíčkecp. neodbytné oblehatele (-ky). Ale pozor, soudruzi! Ne, aby byly zase moc veliké!
— Je nutno odmítnout názory, že mříže jsou ponižující, nedůstojné, nebosnad i skličující. Budou-li umělecky tepány, dojdou jistě obliby a
studentstvo jimi bude ve volných chvílích s radostí lomcovat.
Dále upozorňujeme na toto:
Do koleje je stále možno vniknouti a to: podkopem, npo žebříku vystoupit do vyšších pater, překonáním mříží, a seskoken a střechu z letadla. Proto by bylo třeba zejména zabavit všechny žebříky v Praze 3,
které jsou vyšší než 2,53 m a dovoz těchto do obvodu přísně kontrolovat , střežit, resp. zakázat. Nepřipustit příjezd hasičských a podobných
žebříků ke koleji a to i tehdy, kdyby si za záminku braly požár. Podobná opatření by měla postihnout pilníky a pilky na železo, neboí někteří soudruzi ještě morálně nedorostli a snažili by se zábrany přeříznout.
Všechny bloky by se měly opatřit odspodu silnou železobetonovou
deskou, aby se nešlo podkopat, Též by vstoupil v platnost zákaz prodeje všech hloubících a. důlních zařízeníf lopatičkou n9 písek počínaje.
Proti parašutistickým zhýralcům a rozstopášníkům je třeba postupovat tvrdě. Stálá hlídka na střeše je pr«|tě odstřelí protiletadlovým kulometem. Pro případ špatné viditelnosti se střechy opatří zátarasy a minami.
PAVD a I* FŽS jako další navrhují toto:
1) zavést princip všeobecné kontroly mravného života a to tak, že se
všechny dveře opatří okénkem pro pozorovatele zvenčí.
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2) všechny postele vyměnit za zaklapovací do zdi, tak jak je to v některých výchovných zařízeních. Horizontální poloha totiž neustále evokuje myšlenky a přemítání, jak se dostst problému na kůži. Večer by se
dostavil zřízenec, který by postel odemkl a spustil. Tentýž zřízenec by
mohl vyhlašovat večerku a posléze všechny pokoje zvenčí zamknout, aby
míra mravnosti byla dovršena. Opozdilci se zavřou do sklepa, nikoliv
však ve smíšené skupině.
3) Vzhledem k tomu, že výše navrhovaná opatření si vyžádají dlouhodobých
stavebních úprav, bylo by vhodné, přesunout celou kolej na příští rok
do některého ze státních nápravných ústavů, tč. po demokratisaci stejně
zejících prázdnotou. Obyvatelé si tak nacvičí předem zálibu v prostém
a účelném životě, oplývajícím mravností; to vše v apartním prostředí mříží a jiných opatření. Při návratu na Jarov proběhne přechod na nový
režim bez obtíží a s všeobecným jásotem. Nutno zde upozornit, že původně navrhované Minkovice bohužel v současnosti jaksi poněkud nevyhovují.
4) Pro vždy reptající nespokojence dlužno vytvořit propagační službu,
která by barvitě líčila krásy přírody v pražském okolí směrem na Běchovice®

Jsme v cirkuse. Veliký, kruhovitý prostor, do posledního místa
zaplněný diváky, uprostřed s manéží pokrytou nádherným kobercem.
Cirkus pisy naprosto nestačí zájmu návštěvníků, který je ovšem stejný
i u všech divadel a biografů. Touha sovětského člověka po kultuře a po
vzdělání je prostě taková, že ji lze jenom těžko uspokojit. Budou proto
stavět také nový, větší cirkus.
Představení začíná nástupem všech artistů. Je to nádherná podívaná,
podívaná na nástup příslušníků všech národů Sovětského svazu v národních
krojích s prapory. Jeden z nich, vysoko nade vším, přednáší báseň o vítězství dělnické tří^yt, o jejím boji ze mír a proti válečným štváčům a
0 tom, který je nejlepsí záštitou míru. Tehdy se odhaluje veliký obraz
generalissima Stalina a obecenstvo propuká v nadšení a jásot. Pak už
následjje vystoupení za vystoupením. Výkony, při kterých lze těžko uvěřit, že by mohly být překonány. Při mnohých jsme ani nedýchali. Artistka
na konci dlouhé tyče skoro tančí - ale tyč je postavena na hlavě jiného
artisty, který přitom leze po žebříku nďiorUf přechází po natažěném lanu a náí onec zase po jiném žebříku slézá. - Vystupuje skupina atletů nestačíme ani sledovat, s jakou rychlostí provádějí nejkrkolomnější skoky, jeden z nich provádí na chůdách salto mortale , druhý vyskakuje se
skákacího můstku na ramena kamaráda, stojícího na hlavě jiného, který
sám stojí už na ramenou nejspodnější člena skupiny. Prostě výkony skoro
neuvěřitelné, vidíme cvičené psy, medvědi zde jezdí na kole i na motocyklu, a mnoho jiných zajímavostí.
A mezi jednotlivými výstupy artistů jsou veselá intermezza šašků.
Náš podiv se stupňuje. To nejsou ti šaškové, na které jsme byli zvyklí
z našich cirkusů, kteří většinou obveselují db ecenstvo jenom^tím, že ze
sebe dělají hlupáky. I zde poznáváme sovětského člověka, vysoce politicky
1 vlastenecky uvědomělého, které těchto veselých scén používá k tomu.
aby pranýřoval a smíchem ztrestal groteskní zavilost válečných štváčů
a zaprodanost jejich přisluhovačů. - Do velké nádoby označené "odpadky"
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saáiť august podle MarshellOfve plánu všechny možné odpadky9 ústřižky j hadry» slupky. Všechno to pořádně zamíchá, nádobu očaruj« s
vzniká obrázkový magszin s pomluveni na Sovětský svaz. - Přinášejí
velikou bednue Do ní vstupuje krásná dívka, vypadající jako newyorká socha Svobody8 Zřízenci bednu uzavřou a celou pevně ováží lanem®
ašekj americký diplomat, slibuje, že vyčaruje americkou svobodu
a když bednu znovu otevřou, vyskakuje z ní po zuby ozbrojený gangstejp0 - "Tito" dostává od Američana dolary» část si jich cpe do kapsy a ostatní vkládá do primitivní tiskárny, ze které vycházejí potištěné pásy píru: lži, pomluvy, válečné štvaní, nepravdy o Sovětském svazu. - Na velké váhy pokládá na jednu stranu šašek ohormné
pytle označené "dolary®. Na druhou misku pokládá prostý člwěk kai«=
hu s nápisem; Miliony podpisů za světový mír® Po uvolnění se váhy
převáží na stranu podpisů za mír a dolary vyletí do výše«
Yeselí a nadšeni takovou podívanou se vracíme do hotelu. Ulice
města jsou ještě stejně plné jako zvečera a my jsme rádi» že jam®
rádi, že jsme aooms poznali, jak sovětský člověk dovede i v zábavě projevovat svou vysokou kulturní vyspělost.

§

Blížil se den voleb. Tu celé město bylo vzrušeno, jsouce zvědavi,
kdo zvítězí v nich. Tehdy v městském hotelu konsly se schůze, kde
často perouce se, policie musela zasáhnouti. Též všude lepeny jsou
plakáty, avš$k jinými opět strhávány. Rovněž Ratislav Blažej strhl,
jenž byl plskátem strany národně socialistické, avšak pan Tlustý
dopadnouce pachatele, oznámil to ve škole. Tu pak tento musil opisovat!: "Nemám se plésti do politiky." Padestákrát§ musil. Taktéž
můj otec, jenž jest lvem místních politických salonů, vždy říká,
že politika jest svinstvo.
Vyjdouce si na procházku, zpozoroval otec plakáty na plotě u pivo=
varu, jež přižni voličské doporučovaly9 stranu komunisticko«. Zde
otec pravil máti: "Elien, nejde nikdo?" a počnouce se rozhlížeti,
máti odtušila" "Nikoliv." Ihned otec utrhl jej, avšak vtom strážník za rohem nahlas pravil: "Co to - " jenž vyšel. Spatřivši však
otce, pravil: "Ach, pardon, pane velkoobchodníku." To nepravil
však nahlas. Tu otec počal vrávorati, předstírajíce: "Mně sklouzla
se noha, i zachytil jsem se za Dlakát - " Strážník opáčil: "Nerá=>
čil jste si ublížitl?" Otec však pravil: "Nikoliv." Poté šli jsme
dále.
Rovněž otec daroval korunu Vocenilovi, by strhával plakáty strany
sociálně demokratické jakož i komunistické, jsouce však ve střehu
před dopadnutím. On dělal to rád, avšak neumí dobře čisti. Pročež
strhával všechny napořád. Avšak strážník přistihl jej, zfackujíce
ho, jenž jest synem chudá vdovy, pročež poskytujeme mu oběd, a to
dvakrát týdně. Též starší šatstvo, jskož i knihu k vánocům. Ve 3ko~

- le rovněž mnoho se hovořilo o volbách® Vratislav Blažej pravil: "Můj
otec jest fašistou» Jest to strana, která jest pro silnou ruku židů
ve státě«" Tu pravil Quido Hirsch, jenž jest synem velkoobchodníka
starým papírem, jenž pravil: "Toto není pravdou, nýbrž Hitler jest
fašistou." Avšak Vratislav Blažej pravil: "Lžež, neboí Hitler jest
Němcem«? Tu poté Quido Hirsch pravil: "Netoliko jest Němcem, nýbrž
navíc fašistou. Taktéž fašistou jest Franko®" Poté pravil jsem: "Já
přeji povstalcům.: A Quido Hirsch pravil: "Avšak já přeji vládním."
Tu Dolfa Volhejn pravil, jenž jest synem majitele činžovních domů:
"Avšak ty jsi žid." I pravil Quido Hirsch, bráníce se: "Toí zajisté
jest jedno." Avšak Dolfa pravil: "Avšak židé jsou metlou národa, neb
pravil to můj otec»" Tu Quido Hirsch vytnouce mu políček, poté Vocenil
udeřil jej penálem, neb taktéž na obědy chodí k Volhejnům. Tu všichni
jsme seperouce se, Vratislav Blažej vyrazil si zub. Můj otec jest členem strany národně demokratické. On pravil: "Nic než národ, jak praví doktor Kramář, vůdce náš, neb jedině on může národ spasiti." Též
pravil: "Komunismus jest^zhoubou civilizace, neb komunisté majíce
heslo: .Kraäte nakradené!"', kradou vše. Oni kradou majetek a každého věší." Tii otázal jsem se: "Oni každého věší?" Otec pravil: "Každého, kdo
nedá se k nim®" Pravil jsem: "Tedy dej se k nim, by nepověsili nás."
Avšak otec rozzlobil se a pravil, že nerozumím tomu. Též byl velmi
červený»
Poté přinesli nám kandidátní listiny, a bylo jich véL iké množství. I
naší Anně přinesli kandidátní listiny, jež jest naší služebnou, a
rovněž neumí čisti. Otec objasnil jí, že voliti musí číslo šestnáct,
neb to jest stranou národní, jež jest stranou pro vlastence. Anna
jest též vlastencem, ač neumějíce čisti, jest již velmi stará. I pravila, že nepozná, která to jest. Otec pravil: "Zde položím ji navrch.
Tento papír musíte vložiti do urny, jinak chybila byste velmi." Poté
položil jí ho.
Rovněž pravila máti otci: "Rudolfe, ach, jsem tak rozčilena. Já vždy
jsem rozčilena, když mým voliti. Já spletu se určitě. Již nyní srdce
mi buší. Já nepochybně zmýlím se." Tu pravila Blanka, jsouce mojí
starší sestrou; "Máti opět jest hystorická." Avšak otec těšil ji, neb
pravil:"BuS klidná, Ellen, budu s tebou. I tvůj hlas musí posíliti
věc národní, jež jest svatou."
Toho dne večer přijel též Petr. Jest nyní studentem vysoké školy obchodnické v Praze, ženu svou Jaroslavu Krátkou, byv. ©aeeovou zanechavši doma. On přijel domů voliti. V noci vzbudil jsem ae, slyšíce
hlasy. To hádal se Petr s otcem. Též Blanka vzbudili* se, a jsouce
v noční košili, šla ke dveřím poslouchati, co oni praví. Ač není to
slušné.
Tehdy pravil otec: "Nedám ti více, nebo místo studia, taháš se a institutkami, majíce doma požehnanou ženu v stavu." Tu pravil Petr: "Avšak
jsem mladý. To každý jest pouze jednou." Otec pravil: "Též jsem byl mladý. Avšak třebaže neměl jsem požehnanou ženu, rovněž netahal jsem se
s institutkami." Petr odvětil: "Do baru též chodil jsi." Otec pravil:
"Chodil, avšak peníze stačily mi." Petr pravil: "Nyní jest yžné draž_ ší. Rovněž také vše." Tu otec pravil: "Pak skromněji musíš žiti. Apanáž nezvýším, též dluhy neplatím." Petr-pravil: "Pak vím, co udělám."
Poté zachechtal se otec, pravíce:-"Ty nezastřelíš se, neb se máš rád."
.Rovněž zachechtal se Petr a pravil: "Kdo o zastřeleni mluvil? Avšak
zítra budu voliti stranu komunistickou." Tu počal otec mluviti nahlas
a pravil mnoho. Též nazval Petra zlosynem. Též pravil: "čeho dožil
jsem se." Poté zvýšil mu apanáž, pročež on slíbil, že voliti bude,
avěak stranu národně demokratickou. Tu Blanka vskočila do postele»
Otázal jsem se: "Co jest to institutka?" "To jest zlá žena," pravi-

25

la Blanka."Pak též jsi institútka, avšak Petr netahá se s t e b o u c o ž
pravíce, ona vytnouce mi políček, naříkal jsem® Též pohrozila mi, že
máti poví, jak sprostě mluvil jsem o ní. Avšak sprostě nemluvil jsem®
Druhého dne nadešly volby® Tu otec s icáti a s Petrem a s Annou odešli,
konajíce svoji občanskou potřebu® Již od rána máti volala, užívajíce
prášků: "Já určitě znýlím se® Moje nervyi Pro mě politika není! Rudolfe (oslovujíce otce), já určitě zmýlím se®" Tu otec opět těšil ji,
řkouce: "BuS klidná,Bílen, nebol s tebou jsem®" Též Anna šla, držíce
iistdfflu-straĎysÉ^cdnérdB^otecstiQlÉédir.riatte^letré ,vo£ftetní pak v ruce
pravé, by nezmýlila se. Já musel zůstati doma s Blankou, majíce mě
hlídati.°Nebyla však spokojena a pravila: "Ty kluku pitomá. Kvůli tobě Aleš bude na korze marně čekati." Avšak-Aleš přišel k nám, a zamknouce mě v pokoji, v saloně líbali se, což klíčovou dírkou pozoroval
jsem®
Poté vrátili se, a máti byla šíastna, neb dcbře volila® Avšak otec tázal se Anny, zd.p rovněž správně volila. Anna pravila; "Ano, milostpane,"
Tu pravil otec, přesvědčíce se: "A které číslo?" Anna pravila: "Nevím
již, které to bylo, ale jistě do urny vložila jsem je." Tu otec otázal
se: "Jak můžete to pak vědětí?" Avšak Anna pravila: "Ač navrch připravivše si číslo, mně zamíchali kandidátní listiny, i nemohla jsem čísla
toho nalézti. I bála jsem se, bych vhodila vhodné číslo, pročež vhodila
jsem všechny do urny, aby určitě tam bylo."
Poté otec uchopil se za hlavu, zakvílíce, On pravil: "Vy jste trdlo®
Vy kliSte se mi z očí." Tehdy Petr smál se, a poté otec oboříce se, oznámil mu, že opět snižuje mu apanáž® Poté odešel Petr a nakvasil.
Nastal večer, kdy volby skončíce seděli jsme okolo radia. Máti pravila:
"Jsem tak vzrušena. Mně srdce bije. Jen aby komunisté nezvítězili."
Avšak otec pravil? "BuS klidno, Ellen, Český národ nikdy nebude komunistickým," Avšak on sám nebyl klidným. Tu četli výsledky, a strana národně demokratická nezvítězíce, strana komunistická obdržela více hlasů
než ona strana vlastenecká® Tehdy otec vztyčil se a počal kvíleti. Pravil: "To koncem jest národa. To koncem jest civilizace. Nyní komunisté
banky-počnou loupiti a ožebračí lepší lid., vraždíc«®" Pravil jsem:
"Tedy aí z bank vyzdvihne vklady lepší lid a doma uschová je®" A tu on,
velmi zrudnouce, vyíal mi políček®

Z knihy "Ze života lepší společnosti" Josefa škvoreckého, kapitola
"Volby v našem městě". Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého,
žáka V.B obecné školy chlapecké v K.

