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Z doteků
sraž

živých

vteřin

kytku

a polož ji na hrob
mrtvého

děsu

— ty, který

přežiješ.

Ze dvou setkaných
stvoř

rukou

lano

a napni ho přes
poslední

řeku

vteřiny

— ty, který

umíráš.

Až uvidíš

smrt,

oslov ji
slovem

posledního,

marného

dechu

— ty, co se

rodíš.

Co zbývá z načaté

vteřiny

když zvoní ti hrana
na tisíc očí
propadlých

do tmy

— tobě, s mrtvou
Smrt přichází
i člověk

nadějí.

sama

je sám.

Tam, kde je nejhlubší
se s marnou smrtí
naše živá

děs

utkají

ústa.

marie machotková

JAN PALACH
11. srpna

1948

+ 19. ledna

1969
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Viděli jame, že mšae pro čo žít, že tu nrjsfcc
NaSe historie je bohatí ne mimořádná udéles-

Kbytečné. Pak přičwl někdo, kdo je s?.ý«> b ě l á -

ti. Byly chvíle, o nichž múžeuie mluvit a hrdos-

ním dsiako za lidarn tér s 8<fnô. Začal -¡-í c ; bo-

tí, byla období, za něž se stydíme, jsou oka-

vat

mžiky, které musíme překonat. V současné době
prožíváme kruté zklamání. Žijeme v době, ktsrá

otofcí. Stal

padat beznaději. Víme, že naděje není velké.

nějěí, protože na naá.< ¿.f-.i aaě je pravda. Pru-

spoluzodpovědní za naái budoucnost. Nikdo nám

tivní* ncvrhl zbraně. Jé. pod naSi důstojnost
přistoupit na Jeho zjůsob boje. Musíme postupo-

nic Sekef nemůžeme, ostatní nám pomoci nemohou

vat chytře a g ?cr.-.snrv., Jak, jak to odpovídá

nebo nechtějí. Záleží na každém z nás. Přede--

mentalitě, aiySlení n kultura našeho lidu,

vät'Ľ mladým nesmí být lhostejný osud tétů země.

Cntěl taem oäVó-lnS psát o hrdinském íit>u

Vyrůstali jsme v době, kdy se vraždili, wiňili

¿••na Pa'iacha.- Ke.J»fc:> vétůs toho schopen, o Hon-

a zavírali nevinní lidé. Byla to doba podezíraslov, dôb

zovi tcho bylo na|j-.áno ho in 3. Ti, ktaří mu Vě-

ŕ ho nadějní, ohlupování a velkých

noval; avá slove, psí-lí ••

kdy ioc.ioliamus byl velkým chirur-

taásnS, g e

gickým nástrojem na křivení páteře. Vtloukali

0y

tjyia

pesv

/ořiií krásné. Tak
, £ o > íjeohci roz-

jitřovat ránu, kt«ri a« KJ.kdy weee-selí. .Tan Pa-

do hlnv.y lži, chtěli z nás vychovat pokry t-

lach ;>ude stálí í f ť v . iäách ardcich. ideály,

•--• * hodní- blbcíky. To se váak nepodařilo. Kaše

pro které zemřel

probuzení byl; prudké d .krutá, i.-óden nárc koneč-

•^.'•aty /-v.

trne. Nikdo a rdk-

<iy tsácj nedostane ra VÁlenas

ní nmoínil existovat podle NÁSICL? představ.

D O

oiáím protivníkem. My jame •.« r>t •

tože mi na ev6 .¡xrer.ô šílu. Hy jama' rS-A aíl-

nároky. :-Jy všichni jsme

nepomůže. Od těch, kteří neši situaci způsobili,

1

poruJníkaffi s chce nóa opí t

čekali a nechtěli. Háá protivník je silní. pro-

Avásk jen to, že nějaké existuje, klade as kaž-

vosti a v:

být

««níSía pochopit, že uéa .jedna skuŕ«n< -t

Je pro nás krutá a tragická, nesm/tna však pro-

dého z nás obrovy M

právo

vychovávat ;>c •'),> sv.y'eh přístav, Nepochopil a

P I S

[ C / l i

Drahá Šelmo,
'?' a Ti pozdrav a přiložený elaborát,jež je možná amááný, ale zo to pravdivý, Prosím T£ ihy jsi íie
Přičinil c rozáíření jeho obsahu. Předem děkuji
HonM
/alloa PochoJoií i. 1/
- i můžeš vyu?it "Ekonom»" tak využij. Pokunto
W)H, redakce, závody, std/

mm

\i

¿pravit ma«ov* arganlMoa /fia

m < S a m

epiUp*^'

M

V

M

M

I

Vzhlede® k tomu, Se 3« nf»Se národy ocitly ve stovu beznaděje e ortavt^nostl, pftřhťrd"í Jami »«
vyjádřit rvlj protest n próbu'Jt lid této řemS né^l»dujícím r.pů&obem,
Naše skupina íio ukládá z dobrovolníků kteří jsou odhodláni a« dát pro nnSi vSa upálit. '<i im*:?
měl tu čest vylosovat sJ Jednotku, a tím jsem eíak3l prívo napsat první dopiay a r. atwpit cob,j ^vr,"
pochodeň. K ¡áa požadavky jsou:
1/ Okamžité zrušení cenzury
2/ Zákaz rozóiřování "Zpráv"
Jei Js vidět, požadavky nejsou přemrštěné, epíše naopak. Jastliäe tyto jtofcedftrky nebudou ajJi'íŕíiy
do pěti dnů /to jest 21. 1. 1969/ a nevyatoupí-li lid s dostatečnou podporou /to Jeat a Sisoré neomezenou stávkou/ našich požadavků, pak vzplanou další pochodně. Uvědomte 8i, ie rneaí nimi Jjuhon být
také vaši drazí.
Pochodeň ô. 1
P.S.

Víc světla snad nebude potřeba.

Přečetli jste si doslovný opia dopisu, který obdržel dne 17. 1. 1969 kolaga Ladislav 2l*i»:< JM«B
z neJbližSísh přátel Jana Palacha.

^

J a k c}
Je 19. ledna 1969. Sedíme na pokoji a je
nám väelijak. V tomto pokoji bydlel Jan Palach.

b q I
se začalo hroutit jeko domeček-% karet- Pro
v

Honzíka to musel být hrozný otřes, Ort všemu

Sedíme na postelích a mlčíme. 7.a u oítna bývala

moc věřil. f.:yslím, že až moc. 1. ařpno byl

Honzíkova. Dr.ea odpoledne Jan Palach zemřel.

v Freze. Fotografoval a díval se.' Nevím, jak

Kluci, řekněte něco. Něco o něm, třeba jen

mu bylo. Určitě netušil, is

málo,'ale něco řekněte, ¡řičíme. Vzpo.uínka je

která viděl před měsícem. Honiík byl o prásd-

příliš Živé. Nikomu se nechce mluvit, nik^io
nechce ruži t ticho. Tidíme Honzíka p*ed sebou.

nínách

BU e.etká s lidmi',

v iiusku. Přivěsí spouetú f^tek.

/yprévěl .... Měl rád rusfcý náfod, obyčejné

Jako každé t\>no olchází ve ovém utíkáčku,

lidi. Obdivoval kulturu, »vyry, pohostísnoet.

s nezbytným černým,baretem, 8 aktovkou pod paži.

Jak si to asi srovnal, když uviděl " pražských

vracel se obvykle večer. Tak řekněte někdo

ulicích mrtvé» V.useuffij rozhlBor- Určitě chtěl

něco. To ticho je hrozné, alespoň ty, Láäo,

něco udělat,-nějak pomoci, oýt aleepoň trochu

tys znal Honzu nejlépe.

užitečný. ;,oŽné proto šal ve čtvrtek ňa Vá-

je to 3trašně těžké. 3ydlel jsem s Hon-

clavák

Já jsem ho vlastrtě nikdy po-

zíkem na pokoji. Ale uvědoxuju si, že jsem ho

řádně nepoznal.' i'yslím, že nikdo z nás. p evém

vlastně skoro vůbec neznal. í.:ěl zvláštní po-

Boukromŕm životě náa neřekl nic. Tři roky

vahu. Kěl ... To je hrozné, když muaím použí-

chodil 3 dívkou a my jsras o tos vůbec

navě»

vat minulý Čas. Ještě přeci týdnem tady byl.

děl:. Když jé ho pořád vidím před sebou. Tu

Bydlel jinde a přišel se podívat. Uoe se r..j-

Jehc chůsi, gesta, víš, pořáJ 3i myslím, 2c

zdržel. Pár minut a zase někam spěchal. Vlast-

se otevřou dveře, přijde Honzík a řekně ahoj,

ně

stále spěchal. Na pokoji se moc přes

den nezdržoval. 3yl ve äfcole nebo někle ve
studovně. Hdyž se večer vrátil, lehl si na
postel a vzal si knížku. Módně četl a etu-

klůei ......

--

a LáSa zalkl a sklonil hl&vu.. Co ťu vlastně pc Honzíkovi zbylo,,...

Poangrakový

sešit, pár fotek a gramodesky. Jsou to zvláát-

doval hisiorii. Tahie škola nebyla vůbec pro

ní desky. Hegerová, Šaljapin, uzbeclé národ-

r-.ěho. Dělal ekonomiku zemědělství. Studoval

ní tance; 3orie Gcduňov. Lá3a ni podává dopis.

dobře ale viděl jeera, že to r.ení pro něho;

Byl poslán 16. ledna. To mi poslal Honzík.

Jeho hlavní zálibou byla hiatorie. 7 tom

16. ledna ....

se vyz. al. V tom byi fakt výborný,

Dívám se na dopis. Ležatá', skoro nečitelné

pak Sel

To ten deň, co Honzík .....

na filosofii. Tam musel být spokojený, ale

písmo.Drahé 2elmo .... To ,1«? moje přezdívku,

určitě se EDU nestudovalo dobře v '„éhlo době.

vysvětluje ;,áSa. Posílám

Na Honzíka otraSně zapůsobil srpen. 3yl idea»

Je možná směšný, ale za' to pravdivý. Potom

li sta. My JS^.B vlastně hyli na jaře všichni

následuje dopis Pochodně č„ i. Je stejný jako

Ti tento elaborát.

idealisty. Člověk měl pro co Žít, viděl, že

ten, co u Honzíka našli. Jan douška je jiná.

jeho práce není zbytečná,viděl, že ne světě

•ánííp.s.

není nadarmo, A oak přišel srpen. Všechno

Více světla pnad nebude třeba.
-6b-

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou nové číslo EKONOM9. S jeho
vydáním byla spojen* opět řada'potíží, zvláště
technického rázu, o kterých ovšem nemá smyslu
rozepisovat re. protože 2Ůřťttiou asi t.rvnlým
neduhem všech student-kých časopisů. Konference
fakultních časopisů, která se bude konat v nejbližší době, ~e bude jistě zabývat i tímto problémem.

OBSAH
Štěpán Bittner:
HRDÍ A SVOBODNÍ

3

DOPIS JANA PALACHA

3

Štěpán Bittner:
JAKÝ BÍL

o* 4

Studentské hnutí prožívá nyní vážnou krizi,
která se vyhrotila n-? zasedání Parlamentu 3VS
v Brně. V období relativního politického klidu

Gustav Konečný a Eduard Major?
SLOVENSKO A Ut

S

se naplno projevil spor mezi koncepcemi, který

Jaroslav Hendl:

má podobu rozporu mezi vysokoškolskými centry,

POLITICKÍ PRÁCE ARS »ŽE*....

15

respektive mezi osobami. Tyto rozpory byly
v listopadu a v lednu zakryty aktuální potřebou

Eduard Major:

jednoty ve studentském hnutí.

STUDENTI A POLITIKA..

Kongres SV3, který se sejde v dubnu v Olomou-

Ifi

Alois Kazda:

ci, by měl vyjasnit vztahy navenek i uvnitř
Svazu a dát odpově3 na otázku "kdo je kdo".
Chceme-li skutečně být aktivní politickou silou,

JAK DÁL VE STUDENTSKÉM HNUTÍ ' ... c...... 20
Prof. V. KADLEC...

?2

BESEDA S NOVINÁŘI

25

nemůžeme setrvávat ve stavu, kdy podstatnou Část
naší práce doslova vymrháme na řešení problémů,
vyvolaných samotnou existencí organizace. Chybí
nám dostatečná 3ebekritičnost, kterou si musíme
osvojit jako metodu, chceme-li poznat lesk i

Štěpán Bittner:
PROCHÁZKA S PŘÁTELI A METREM..,.„„.....„ 28

bídu studentského hnutí, n*äe kiady a zápory.
Studentským časopisům by měl být vlastní

Jiří Mejstřík:
0 VĚDECKÝCH RADÁCH' VŠE

29

Karel Hala:
ŽIVOälCHOPIS

31

kritický přístup k jednotlivým představitelům
studentských organizací, na druhé straně jim
dát co nejvitSí možnost vysvětlovat jejich stanoviska studentské veřejnosti.
Jsme si vědomi toho, že při vytváření časopisu se objektivně dopouštíme mnoha nedokonalostí, které bychom chtěli, vážení čtenáři, spolu
3 vámi odstranit. Budeme proto vděčni za každý
váš námět, který bude míněn jako upřímná snaha
zvýšit 'Iroveň tohoto časopisu.

Call

« 3
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"Gustav Koneční
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Od listopadové stávky pociťujeme stále zřetelněji rozdíl mezi politickým ovzduším u nás a na
Slovensku. Áí už je tato oituace vyvolána kýmkoliv, cítíme nebezpečí vzájemné izolace, které by
npolečnou vlast

OS1

O

M1R

na nejcitlivějším místě. Je nutné najít všechny prostředky, J^k zajistit

vzájemnou informovanost r zvláště mezi českým a slovenským studentským hnutím, jak koordinovat naši
strategii a naši tnktiku.
Nemůžeme bohužel doufat, že takovou funkci budou plnit CSIjV nebo pporadické atyky předsednictev
SVS a ZVS. Bylo by také iluzorní věřit v dobrou spolupráci, kdyby ji zprostředkovávali poure představitelé dvou studentských organizací. Naší snahou je spolupracovat na úrovni fakult, které svým neměřením mají k sobě nejblíže. Důležitou roli zde mohou sehrát osobní kontakty.
Proto jsme ve dnech 28. a 29. ledna navštívili Bratislavu a snažili se poznat r.ŕzory n tulení ô,
novipářů i oficiálních představitelů. Děkujeme redakci EKA, která nám umožnila, aby t<SS pobyt r>a Slo"venaku měl ryze pracovní charakter.
Gustav Konečný . Eda Major

J . MMiSmmŠ

SEDLfíKOm

Na naše otázky nám odpověděla soudružko MÁRTA SEDLÁKOVÁ, ministryně práce a sociálních věc;
Slovenské socialistické republiky.
EKOřl. ľ.: Jaké máte .jako bývalé šéfredaktorka

kde samozřejmí bude.-.e počítat i se zlepSeaím
sociálních poimínek. viládeže. Na prvém místě

Pravdy zkušenosti s cenzurou na ilovens-tu";

-uda oväqm péče o roSiny a děti. Zde jsou

MIH. SEDLÁKOVA; Pokud vím, dosud cenzura není.

velk'- pr.-blémy. V sociální*, zabezpe sní

V Pravdě jsem žádného cenzora neměla. Konkrét-

existují mezi Sloveňokéra a českými zeměmi

ně v Pravdě se aoudruzi zavázali nic méně

rozdíly, i: tér»', bychom chtěli apoiu 3 federál-

a nic víc, než dodržovat STiěrnice Slovenského

ním i českým ministerstvem postupně vy: ovrsá-

úřadu pro tisk a informace a zabezpečovat

Vat a řešit.

politiku ÚV KSS. Prakticky se to v Pravdě
provádí ták, žé dva zástupci šéfredaktora
a službu konající sekretáři kontrolují články

¿KOŇOM: Kyslite si, že by vám v sociální práci, n^př. při výstavbě lětak^ch domoví, mohli
pc.'.oci studenti?

př-íd zařazením do čfsla. Dělají to normálně
jako komunisté v ústředním orgánu atrany.

MIH. SEDLÁKOVÁ: Myslíte si, že by mohli a že
by mohli velmi mnoho.?iy už jednáme ač gds'tup-

EKOHOM íPlánuj e te • ve vaäera rezortu nějaká kon-

ci snládežnických organizací, kteří nám chtějí

krétní opatřený ke změně sociálních podmínek

k výstavbě dětských, domovů organizovat brigá-

vysokoškoláků?

' .

iélH. SEDLÁKOVÁ: Konkrétně jame o tom ještě
' neuvaíováii > protože vláda se ujala teprve

dy, dokonce i s mezinárodní účastí. Na Slovensku jsou už vybraná staveniště a vypracované
projekty a-máme slíbeřícu i pomoc soudruhů

před nedávnem své funkce a 8 tím bylo spojeno

z jiných rezortů, r.ua'.ue ještě provést urych-

velmi mnoho práce. Přikročíme ke komplexní

leně průzkum, pro kolik dětí vlastně ty domo-

práci v oboru sodiálnfho zabezpečení obyvatel,

vy potřebujeme. Zatímco před lety byla popu-

EKONOM

®

saONCM: uo ai. .oy slité o e-v<asr.'<tr »»,-:•-..

lace vyseká, nyní klesá. Chci jeáiě r f ci,
že bu'.eme velini íbtít na to, aby roliče, kteří
v domovech své dět.i raují, nesli také a-ůj

česko - slovenských vujahů?
Mi H.

: v ako člsfik«- slovenská t lady

mohu prohlásit, že budeme milovat, o /.l-jpče-

potVl odpovědnosti \ nenechávali vS«cimc
y
'ha státu. Fřevážná většina íť' v .lemov ech

ttí vztahů, Prosila bych o ;ednó, sby

- ne-

hodnotil ten vztah tak. jako. by tu n5kdo.

rodiče má! Nyní je taková situace, £e kupa

mři zájem c' nějaké r o t í - . ' j e d n o t y . Ala

U v . rodič', poietaje po republice, "vyrábí

tni Husák, který je někdy strohý, ale jaam

dětičky" a stát aby se o ně .itaral. To bychom

přesvědčena, íe tc je politik, který proto

Chtěli změnit.

sbírá kopřivy, oby jiným ".arostly kytičky.
Znám 1)0 víc než 20 let-; byla jsem n« jehoprocese, Když ho soudili, já jsem toho člověka sjrutečně viděla ;bojovat. a jsem přesvědčena, že v rěui je záruk*., že ty zrůdnosti
s 5 0 . let se opakovat» nebudou, i.yslíra J Í ,
že někteří soudruzi, sejména z Prahy, kaa.
čaíito jezdím, joou víee rožci tlivělí ňež
chladní uvažující.. Sefla jsem 3). nedávně
. nad Akční program a 7 hodin jsam hc studovala a'dělala si výpiasy. Kdyby si tak»q
soudruzi s^.lii. & povasttiýěléli,čo ae í, Akční ho programu plniť

a co 3e už plní, jsem

. přesvědčena, Se by si cpr vili avoje nú/.ory.
wení nutné stavět věci tak, že ustupujeme
a ustupujeme a že kráčíme pc nějaké úzké ces-

¿KONOK; J-»i hodnot"'te, jWfeo ministryně práce,
situaci v českém & ve slovanském odborovém

tičce, z níž as nedá rsapiwo ani nalevo, není

hnutí?

to tak!

KUK. SEDLÁKOVÁ: Byla jsem členkou v16in' delegace na Slovenském odbore "im sjezdu ..< ho5,1ioťa tento ajegd dobře. Sewsshti posoudi*.
český' sjezd, jelikož -jF.-m na ním nebyla.
5« t la jac-ni nějaké články a informace o tomto
jjsľ-.au a slySeia jsem, že některé diskusní
přfepěvky
>16zely dál, než dovoluj' smlouvy
uznané naším parlamente»;, .' a Slo-enska byl
sjazd myslím si střízlivý.
ala mne troSku
znepokojovalo, byl v některých diskusních
příspěvcích tikový poSadôvaíaý tón, který by
mi nevadil, kdyby soudruzi řekli"i o tom, jak
on' přiepěj1' k plněn" avých požadavků, ľdyž
:ost A'.u celý vůz pořadavV" a jen koä nabídek,
nemohu •• spokojit "š ohny potřeby, to je logické.

íäKOBOM; ' ííft'Sete néia říci, byí to zní abstraktně, váš r.šsor na budoucnost léto republiky':
MIN* SSL-LľiKOVÁ: Mcžná se budete divit, aie i«
skutečně optimistický. Tedy není bszpr .
vost pro naä.i politiku. Ten pr«.atc." je nv-'a*
omezený, to bychom klamali, káybyencm '..vvdili
Že není. . le je tedy preotor pro p", r.ění i i - i
nové poli tiky v ekoňcmi ce, kultuře; a o«' i á Xti
oblasti i v politice, někteří přiruzer&
dají víc, Ovšem vyvolávání nějakých hyatarií,
to něm nic nepomůže. Seděla jse» 13 Ist
v tfv Svazu novinářů, a vím, že někt.gií soudruzi te3 moc křičí pc .'.kčním programu, aniž mu
od .lubna do srpna, věnovali čárku pozor .osli,
Měli ho na okraji svých stolů.
EKONOM: Co myslíte, žs by te* -sěli dělat
studenti?

3KOSCV.: Se-:li jste, že o Jbory n<» slovensku
json Střízlivější, ¿chiar oy3t.e to fcorfrretiZOVHt"
mu.

*aúll». SEDLÁKOVÁ: Měli by se v první řadě .učit.
Jdeme do nároSných dob a kažCa promrhaná ho-

£e la jsea některé materiály,

dina bude chybět. Netvrdím ale, aby byli

ale ná .o' a hodnotit, situaci r českém o1.boro-

apolitičt:'. Oponentura ze strany mládeže je

vém hnutí, prtŕtóže j. neznán. Jsem členkou

správná a vím, že stuůenti do toho jdou

Ú7 K3Ď, tam ee sice c některých dílčích

s Čistým srdcem. ÍMlo by to mít ale podklad

Otázkách

na seriozních vztazích, abychom třeba jiným

ovoPilo, a|e netroufám si situaci

pesou lit.

ZDŮčobetiij ale věichni sloužili ste,iné vioi.
«
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SLOBODfí

PSvodně Jsme zemýSleli natočit 9 profesorem inženýrem Stefanem Svobodou, prorektorem VÍK přímý
rozhovor. Prof. Sloboda ae ovSem domnívej, že písemná forras interview je výhodnější. ?dř Jeou Jeho
odpovědi,
.•
EKONOM: Aký je váš názor na súčasnú situáciu
v študentskom hnutí na Slovensku a v českých
zemiach?
Prof. SLOBODA: Poranievam sa, že súčasnú situáciu v študentskom hnutí v Čechách i na Slovensku charakterizuje yko 3polo5n,y rys politická
aktivite, s to r>):o v smere navonok., k spoločenským nroblémom dneska, t->k vo vnútri - k vlastným problémom medzi nimi k vytvoreniu ortimál:;ej organizačnej formy pre zapojenie hnutia
mladej genarňcie do verejného života. Nevidím
rozdielnosť v clelooh, 3Kor vo volbe prostriedkov, ktoré sa no jednotlivých stranách diferencujú.

Prof. SLOBODA: To Je otáskí; aker pre íVTtkeicná1-ov študentského hnutia, no myslí*'ai;, ':.« ne ňu
možno v tejto advisloeti odpoveŕ»?., S á» o prirajmsnej dvadsaťročnú tradíciu v spcluijr-áel nedrí.
orgánmi obidvoch škol, i medzi Jodootlivý&i n n telmi. Spoločných záujmov je vela, co platí i
o spolupráci v študentskom hnutí. Príkladu* 33
rozvinul» spolupráca r AÍSECu. Velmi sWoné ýsledky 3Jie zaznamenali iiež medzi poslucháčmi
Jednotlivých Studijních odberov; nr.jmá ?o s*
týk« odborných záujmov. Vhodnou formou je aj
fakultná s celoškolská aúťaž .otjdentáWj vedeckej tvorivosti, ktoréj fináls striedavo v Prahe
e Bratislave napomáhalo ebliSaniu poslucháčov
obidvoch vysokých škol.

EKONOM: Politická situácia sa rozvíja ináč
r Cechách a ináč na Slovensku. 2c je podlá vás
toho příčinou*
Frof. SLOBODA: V zložitej politickej situácii,
ktorá u nás od augusta 1968 zavládla, aa podaril
realizovať jeden z cielo7 pojanuáro'/ej politikyfederatívne usporiadanie 3poločného Státu Čechov
a Slovákov. Tento fakt 3a rozdielne chápe v Čechách a rozdielne na Slovensku. Na Slovensku
ako akt dejinnej spravodlivosti, v Čechách ako
rozbíjanie jednoty spoločného štátu. Na Slovensku sa s touto skutočnosťou spája Ú3ilie po vytvorení podmienok pre vyrovnanie sa v ekonomike
i v životnej irovni českým krajinám a vyspelým
štátom Európy vôbec. V Čechách ja politická
situácia o vsíe silnejšie pod.vplyvom úvah nad
východiskami zo situácie, do ktorej nás dostal
august 1968. Existuje viacej prúdov, vrátanie
extrémcých (lavičiarskych i previčiarských),
Ich nemalý vplyv považujem za jednu z vážnych
príčin celkovej politickej situácie.
EKONOM: Ako sa dívate na možnosť spolupráce
študentského hnutie na vašej škole a n? V5S
r Prahe?

EKONOM: Domnievame sa, že
vytvára umal£
bariéra (zvlášť v oblasti informovania verejnosti) medzi ČSR a SSR. Aký je váš názor na
tento problém?
Proft SLOBODA: Semám zatial dosť dokazov, aby
som sa mohol domnievať, äe ae tu vytvára umelá
bariéra v oblasti informovania verejnosti.
Azda to, čo som uviedol v odpovedi na druhú
otázku, dáva základňu pre to, aby aa v"informování verejnosti kliadol rozdielný doraz ne
rozdielne skutočnosti. Pri tom si myslím, že
lokalizovať poaobenie bežných informačných
prostriedkov, najmä tlače a rozhlasu. Je dcí$
problematické. Považujem pritom za užitočné,
sby sa verejnej mienke i o stanoviskách českých • slovenských reprezentatívnych orgánov
verejnosť ČSR a SSR naširoko informovala i
aby sa vidol vecný, otvorený dialog, a to na
všetkých frontoch, aby ao popularizovaly ná?ory širokej verejnosti, e to skor, ako aú
z nich smernice alebo právne normy.

"í

Redakce EKA

,-oved. a má1}' výzkuaj názorů stu-

se kterou rcáa» dobré kontakty, pro EKONOM e cohoxrié

dentů V§6 V Brat.íslavé. Janie si vždoui toho, ža tento rozbor neni dokonalý, p?ece vSak podává jistý
obraz aroýSlarií bretipl.Bvškv~h studentů - ekonomii.
Odpovědělo celkem 4? studentů, z toho 16 áivek a 27 chlapců. Jde e studenty

1. - 5. raí-

Odpevětíi; 2« nás »I zékiy

koaeSsě

iačinají

,-espektarat i ala aěkčy b-.íb přivedou před hstavou THcf radikaliüiE»3| radikalismu« * v*á-

niků.
1/ Uysiíte si, ie v aauěasaé době aá smysl

jeeaý í»7í,aiea«!S5 vSas, kraaS Soviniamu.

angažovat se ve »tudentskéa hnuti?

3 / Kdys es, oo jo padlí v&e příiinou téte ao-

Ano odpověděla 33 studentů, ne 10.

itfors^acuati?

2/ Kdyí aae • angažujete ae?

Oípovldliasvi«!;'Spüai, politika ¿VSf

Aa» - 21

iníersievaEaat;

3/ Kdyí aa, preÉV

Sisitsíť»

•

žádná.

t<? elevoaěti vládni

postupné cdíeséviaí Siaveaakaj vy-

Ne - 12

tváří se hrs.ňieé

Důvody: neaiá to smysli neni .přilsíitôat>necí

SV8 a '¿XV i není 6pol

xá.jeo; není vhodný ěas; mělo te hýt u?. ta

l«ai„

Kovetnáh*) íabitd aálnžitostj air.utííe vyžadu-

9 / «ysiivj -äi. Se ja při».* ayaí naléhavé o o

je klid»

nejvíce -stvijat e*-kj

4 / Jate apokejen so BňuisanýBi
představiteli as bratislavoé
Ans ~ 20

studentaJífni

V'5b?

e ne* i vysokými Sten-

-si atudenty a dělní-

ky?
Atib

r.a - 12

.i ''vihy a Slevákyj ohyke.

40

10/ Eayí

si- - 3
-!ü| pros se

•: •= padlo vtighi náio -

Ostatnii neznaji jej řdetečaěj na rozííl ed

2« - D.s. Slsveafjjcj

prořesorS najaou agilní^ studentská rada an?,

Odpsvždii

parlament nej aevia;, tělko řiai.

řaj dílr.ivii <íáe aitfiijBV.. asni

5/ Jste spokojen se eoiiřdsaýBi rade-'íí
Aac- - 4
Oetatnii

2YS?

no - 3C
čisteSně* nernás je; v poslední, dbbá

uad£js?

dSlníci násí r,'V--.~í 3 jaájenaá sed ůvíobouetraaaý

sájnaj sjobi aktivita«

oi-ií,i'Sj stejně as

nic

o ti* u^Ji.iii) na Slo-

c-ikí"? u

1 sank . r.eoí tr.i íytt-aažná ait«»-e jako v íc-

so dali uklidají vládaiía sásifcera; i-íos eanor

chácá; i- ovenet' dělníci »»jí a«a5i poS' i?-'

statnoetis nedá se t» ještě posoudit.

aež

6/ De««.ivá.te b©, Se jsia •lontotsíní i^foraováni a ěeelcéa e tu d en t st £k hautiV
Anc - 4

ne - 39

7 / Kdyí ano, cu je váa na n£a Bysp3bi«5ká a
ce ae?

3*í í "ůhovti- dSlniky cvlivjilii dSlfticí.

*sdůvěřuj - iatsligsocis »ají ¿¡paí^ó skusaccéfci
s dřívžjěia} ebavy s ss-oaáaled©T?.aí STBf díi«níci Bsjí Bvé.aaaó ruse;; přežit»* ¿SM 9. Savo-ionžfco a£«.ráíU5 raději pcralcía.
11/ Kdy S an, pr«6 to aení
Odpfrvěait aeaí

aal*é'."

te Časj j*ou jisé dfileí i-.i

Si pre-bliayj ja to

Chtěli j sne poznat i názory jiných bratislavských fakult, 3 iíséových důvodů jame v.avětivtli peuae
Filosofickou fakultu University Komenského. Hovořili jsma s Jánem Feketem, předsedou ?ýbora pro politiku studentské orgenizace. 2 jeho slov vy jímáne.
"V souíeaností jaou v Bratiflavě jer; dvě fa-

"Kkonomové pracují podle -raáého názoru spolo-

kulty, ktoré usiluji o koncepční řeěení situaci

goticity V souč=3nosti

Jsou to ekonomové a je to naSe fakult?. Co se

zdůvcíněaíni, která používají stranické a vlád-

týká angažovanosti, márae příroianš bllft. k eko-

nf orgány « nesnaží sc Jít za rAmec situace,

nomům, než k fskultám, které jsou pro to. «by

kdežto u nás se snížíme vycházet spířie ae váe-

se nio ned»51elo. Jiné fakulty University Kcmeú

obécných tendencí."

Jejich zdůvodnění jsou

ského se od nás distancovaly. "

ECOHOW

"Studentské hnutí a« nemůže odtrhnout od domácích poměrů. My nemůžeme být československým
studentským hnutím, jestliže budou Jiné poměry
v fieehách g jiné nu Slovensku. Federace může
2ffšmenat i různý výklad zákonů platných v celé
republice."

"Na Slovensku vyvíjejí státní orgány větší nátlak psychologický a ideologický na masy, ale .
méně se zasahuje policejně. Je možné, že nebude
docházet k policejním zásahům, ale že se proti
sobě poštvou jednotlivé sociální skupiny. Tady
na Slovensku dochází k poměrné izolaci studentstva. My se snažíme navázat kontakty, oováem
Jsme informováni, že jednotlivé závody jsou
instruované. *by podaly zprávu, když přijdou
studenti."

"řiení možné pracovat čiatž Í S ^ B H ^ J T Í ^ v
To si uvědomuje í ZVS. Neprsciíjp tatá» iiv sis-.
Jaké koncepci. Koncepce atud»?/cA
v
^.t;.; lávě Je podle naš«íio náaos-ii .přílí.ié japls-ná
současnosti. Naša kcsicapoa Js
ppcAtsiäláí.
než koncepce. Chceme vyprs&mret bltsrtišíiyr-i
řešení prohlášení slovanské viédt ?ísSs
ce nesmí být horší»"
"K- aitoeoi ? ZVS; Predsedníctve e»« i«3tKÍ*d;
některé fakulty si usurpuji-práýo vést jlěě fi*
kulty. Řekl bych, ža kdyí.sp baä<?»i dSlet
my V budu pro to, aby zůstsl ľJ*absri 5 předseda
a lidé, kteří stojí okolo něha. byli ^Tsšn*? *
"S pražskou filoacf.il jsou V <jí?£T
Te® je to smutné. Kolegové z řirary to
jako svůj patronát nad námi. Stř3SB>1
iiwjí..
že tady nemůžeme nic dělsi:.
í<> n o p ř f . *

"Nám se jeví situace v 3VS tak, že SVS vychází
z některých dobrých premis, a pro ty premisy
získává podporu tím, že vytváří určité napětí.
To nspétí potom kanelizuje rozpory uvnitř SVS.
Přitom můžeme souhlasit s tím, co hlásá např.
Holeček, totiž že je nutné bojovat proti institucionsJ.izaci, která se neliší od předlednové. Nové existuje jedině federace, a ta je
zatím vymezením institucionálních vztahů, nic
víc."

JI.

DAM čom

na

K vzájemné informovanosti by mohly velkým dílem přispět ústřední deníky, předavším mládežnické.
K rozhovoru ve Směně nás přijal redaktor Ján Comaj.

EKONOM: Pocítili jsme už za stávky v listopadu,
že je mezi Slovenskem a českými zeměmi informační bariéra a neexistuje vzájemný dialog.
Domníváme se, že Smena a Mladá fronta by mohly
česko - slovenskému dialogu přispět.
Ján ČOMAJ: Myslím, Ža nebezpečí propasti mezi
Cechy a Slováky není třeba přeceňovat. Je třeb»
ho cítit a uvědomovat si to, ale přeceňování by
nebylo to nejsprávnější. Je nutné si uvědomit,
že při tomto federalizačním odloučení nastává
jakési soustředění ae do sebe, které samo o sobě
přináši pocit, Se -t°ví bariéra. I když někomu
tento stav Vyhovuje s dokonce ho vzhledem k nějakým denním politickým pr ktikám podporuje a umoc-

EKONGM

ňuje, Jsem přesvědčen, žo Je tp ve^ni'krátkodobé a krátkodoch^k Myšlenková apjatost čésVého a
slovenského intelektu1 jo o mnoho silněJSí než
spj^tost státní, ekonomická, politická, historická ?i jakákoli jiná. Oo se tu po dlouhá"desetiletí spolefině vyvíjelo, to byla práce, oblast
národního myšlení.. Proto si syslím, že v pod- '
statě není možné nějakou bariérti tady mít, může
ae projevit jen v některé Samfcrétní pituaei. To
tiž ten politik, který zde chce mít pořádek,
nechce vzájemnou výměnou informací obohacovat
to Studentské hnutí na jedné Si na.druhé straně.
Hnutí má vždy menší rozměr, když je.co nejvíce
izolované. Vytvořit bariéru mezi českou a slo-

venskou vědou, tvorbou a občanským myšlení®, to
je absolutně vyloučená možnost. Všechno je možné
udělatf. Dá se osamostatnit ekonomika, i kdyby to
byl nesmysl a přirozené k tomu nedojde. (Druhé
polovina XX. století a logika vývoje ai žádají
integraci. Integrovat však mohou jediné dvs
svébytní a svéprávní.)
Připouštím však, že všec. .o na světě by se
dalo udělat, dokonce železnou atěiu postavit,
n" jedné straně z ocele z VSŽ ř i»a druhá sr.raně
z ocele z VŽK.G, to všechno by šlo, kdyE myolís
ad absurdum. Ale nedá ae vybudovat bariéra mezi
českým a slovenským národním intelektem. Na tétcplanetě už není možné vybudovat bariéru «ezí
myšlením RusaeBa a myšlením ruského fiiotí«ífs
naší doby, jeden druhého obohacují, i kdyby o
sobě navzájem nevěděli. Tím ;,píša n^ní možnévybudovat bariéru mezi tfik blízkými národy, Jako
jsou n^še. Jistá nebezpečí tkvi v to-.n, Se n&ädo
může mít snahu vytvořit odpoň aíto šeši íinsitc
intelekty, protože bariéru postavit sa nikomu
nepodaří. Ala vítárt. snahu vytvořit diaiúť SmenaMladá fronta. Něco už v Sasné ISláms, Je to pravidelná. atránka Pražský týden, věnované převážně
publiciatice. Zavedli Jsme t au.-' rubriku Publikoval český tisk, která jo nesmírně ^řsie vítána,

fróntv dobře znát-, a bude nutné v této
•réci něco udělat.
SKOífGá; Jak. pôsobí v? Sren?- oenzura?
Ján ČCMAJ: v'iE« jzúnív

t, ¿assplsä, který si to

zatím aSJře dělat na takovou gentlemanskou ¿chodu .-i političkou repres-entr-cí» Nabídli Jame
Slcveíiftkŕ'cai lířaíu pří tieic takové řešení, Se
redaktoři, Členové Z7 KSS, dělají íároveň
aaecněnce, čilí Jsou nám t »¿komu jinému pracovně c p^évTiě btlpovéánic Zároveň chodi ne porsdjr zmocněnců s respektují příkazy tiřadu pro
tisk« J ^ t.o pro uáa

forma výhodnější,

nevím, dt; kdy nám .jí uaožnl. 2ili předběžnou
crsvíMru Katíc; teíy nemátl». ¿29. 1.)
3C0H0S5: Zasáhli k vám usnesení předsednictva
Ú V ^ i i z počátku ledna (¿8 bodů) o hromadných
siJStávecích prostře«-. íchi
Jan ČOtí.-íJ: Ty boclv fcyjý konkretizované i na att*
a ředitel Úřadu

tiok dokonce jmenoval ty re-

dlsktory, kteří aejx t.: Si-any odejít, Jedná
p 1 - ; lidí, Ju nutné ala říci, že straničtí
crkány ¡v- Sloéeri&ku nic tikového neřekli «
davatei {S0V Cm)

;•-

garantoval s t e t m ojuo,

Čili .Jáatrailt tjto Xiot: b> *-.ylo možné J«.» »cudní
cestou„ Ctáske kádrových ssteón zůstává v s^cvonra3i zámět tnav-teH-, t*dj našeho vydavat«!*,
EffCNOM; Děkujeme vá<a za roshovtr a návs^h, «o ktecl uvili nr, z ^ Y t a naáeho
reíhevm^
bodeít? tljaoSli ytladá fcrofeti*

«1
•»"i^i/c cjk-J;
yj^tMMĚfírf^:.

j

í

'm^mm

V redakci Mladé fronty jsme navázali ne předcházející rozhovor. Hovořili jaae 'jz iéf>>v'\
Miroslavem Jelínkem.
EKONOM: Domníváme se, že Smena a Mladé fronta

, « slovenskou vládu pro nás ve špr icpréo?

by mohly dát ns evých stránkách prostor

Smena dělala slovenskou vládu prc ť.Aa

k česko - slovenskému dialogu.

íeskcupro ně jsa stejné otáekv

JELÍNEK: Já vítám tento návrh, Otázka je v
tom, co konkrétně dohodneme se Smenou. Myslím
si, že pouhé přetiskování článků nebo materiálů
ae dá dělat různÉ, ale vždy se musí použít
jisté selekce. Přirozeně nér.í možno otisknout
všechno."My, bohužel, máme z minulosti ae
Smenou takovoti zkušenost, že jsme s nimi Často něco dohodli b to se ve Směně potom objevilo buä ve velice zkrácené podobě, nebo se
neobjevilo vůbec. Bude tedy aáležet čistě

i

my

Budeme se shažiť, právě pro t-ito reaďílnoi:
mentalitu a vkus českých ?tená?í, ponilat
raději avoje lidi k věci, budemč npl-vřicvsr.
tu snahu a právo vidět věci. svýsta očime

7.

mu 3e snažíme zlepšit organizaci ras&hj •ip.-nvodajakého centra v, Bratislavě, Dii* zavd .iíT rubriku, al se-to třeba jmenuje Sio-eneJcí .
deníček týdne,* kde by naěi zpravodajek ofc.-*
želi to,co se na Slovensku skutečně děje.
To by mohlo polst&tně přispět k informován«. ».

na dohodě nás a Smeny, aby tato obapolná do-

českých čtenářů o Slovensku.

hoda byla skutečně věcné.

EKONOM: Mysleli jsme si, že by v ií? Oyia .vy-

My se s nimi dobře známe. Jediná chyba

hražena půlka, nedej 3ůh, islé stránka. tet-».—,

je v tom, že jsme zatím nikdy JohoJnutou věc

by se věnovala dialogu týka,:•: cíctic

nedotáhli až do cíle. 7 tos by ae sna! dalo

říká obvykle v komuniké "věsí zajíma.iících

něco ud£lat, zatím väak je to v začátcích.

obě strany", tzn. konkrétně v t<Ho situaci

Krom toho jsou potíže s tím, Ze mentalita

česko - rviovenské vztahy. Tady exiatuje urči-

českého čtenáře a slo'enského je různé.
Kyslím-sii že je tu ještě jeden problém.

jpk ts

tý tlak 'aticra a tím^ žs by se to v novinách
ventilovalo, mohlo by ae předejít ji&*ým

V období, kdy na Slovensku odešel Bacilek

snahám o vytvoření "síta* OB. informace, jjfe

a nastoupil Dubček si mohla Smena dovolit

nám ř-kal pan Somaj ve Smene. Mohlo by jít

mnohem ostřejší vystoupení nežli my. Tudíž

o výměnu polemických článků, nebo článků

my jsme na Smenu dívali s určitcu závistí. To,

týkajíccích ae čpské a slovenské státnosti

co oni publikovali, my jsme tady nemohli

a pocitu národní svébytnosti apod,

otisknout, protože nám na to cenzor nedal
'razítko, k naopak snahou o přetištění v MF
jsme na Slovensku vypadali oškliví, protože
tam jim cenzor- dal razítko, považoval tc
v tamější politické situaci aa normální,
a když my to chtěli otisknout, tak náš cenzor,
nejenom 2e na to nedal razítko, ale navíc dal
hlášku na Slovensko a ten slovenský cenzor
za to dostal.' A ten potom říkal ve Směně,
vidíte co mi tara děláte. Vy to tam pošlete
a já to potom sohytám. Takže oni neradi viděli,
kdy?, my jsme tyto pokusy udělali. Teä je to

JELÍNEK: S něčím takovým lae počítat. Ky
bychom chtěli doHodnout asi tři typy spolupráce: 1/ týdenní komentář, 2/ otiskování
pozoru .odných -materiálů ze Smeny a naopak
a za 3 / tento typ by byl uplatněn v období,
kdy by se mohlo zdát, že vzájemné by mohly
být r.aruíeny. šlo by o jakousi diskusní rubriku v rozsahu asi 2 sloupců /prac. název
A co na to Smena?/,, obdobně by to bylo ve
¿mene. Tam by se mohlo prodiskutovat ootom
řada témat.

,

možná obráceně, já nevím. My si můžeme daleko

EKONOM: Jak holnotíip současnou situaci na

více, nežli oni, as této současnosti. Tento

Slovensku?

příklad slcuží-jen k posouzení celého toho

JELÍNEK: Podívejte-se, oba národy prošly siinu-

složitého přediva vztahů, f-yslím si však, že

lými lety jinak. Ja bych to vzal od roku 1945

nakonec ae dohodneme a tuto věc ke spokojenos-

třeba na vztahu k .'.,ovetskému Sv*zu. V Cechách

ti vyřešíme. Rozhodně my se tomu neuzavíráme.

jsme vítali sovětské vojáky jako osvoboditele

První krok jšms už udělali, jako snad jediní

s my, kterým bylo v tá době kolem l?-ti let,

z českých listů, kdjž jsme uveřejnili českou

jsme v nich viděli ty nejlepší lidi, hrdiny,

.

EKONOM

m

a sami si to odhlasovali
kteří k nám přišli fak*ka

nebe. Přes

Slovensko přeéla ale 'fronta. Slováci poznali
sovětské vojáky v. jiných situacích, nejen
z té dobré', ale i Z'té boräí stránky. ;žďy
potom byly fe ílusům reservovanějáí. r2 v těchto postojích se-poněkud lišíme. P.éle. Pro
nás byl srpen obrovské zklamání, zažil: jsme
ohromný šok, kdežto, myslím. Se Slováci ne
tak zcela. Od t ob ô: š e tŕožstu obvíjí to, že
Slováci jsou teä-jaksi rešlnějSÍ a Se my

měli r.a to vliv,

můžeme práve«-říkat »'-¿Se je to je ji ch chýba..
Ale vždyl to váv ae dělelv v Praze. Se se jim
tam postavil těžký p:-ůtt.ysl

to musíme «Jirtět

jsko r-tíln-.' fakta. • Mjv'iii« .-.,

je

správní, že as udělala 're •-;• 5riě federacekflyř si vapomanu, jaký ůfcroVský poplach ' - t.y
prvhí náznaky, is

byl, kdj?. se objeví

, i-

chtějí, ?e-ii o tom,-Se se chtějí odžUěpit at 1
Sie vřdyl oni ee mohli <säsí-5pit klidně po.
válce, SUP přťtce něbjla

věc, 'Slováci .

stále máme reminiscence: jak ee to mohlo
stát? Oni, když ji» Gustav Httaák říká věci,

v něni přece s*mi íbo-uii:', vlastní a tát, i kdy

které se náta hluboce nelíbí, je neberou tak
zle. Nebo jiný příklad. Jak isy ¿em

tady poz-

návali 50-tá léta. Já to sice taobc téiií) posoudit, v té ibbfc mi byla tak málo let, že
nemůžu říkat, la jsem je tvrdě poznažal.
Myslím si' věfik, Se <s nich by7. ten oič daleko
větší než. v Čechách, Odtud ta touha Slováků
po demokratizaci. JÍrn se potom podařile dřív
nadzvednout ten byrokraticko - policejní palec,který bránil řosvoji. » nyní polednový
proces, na Slovenku zabarven národr.ostně,

Hft^»

řj^fcMC 6

i :HťOpiBfeK>

což je ale zcela pochopitelné. Je tíeba vidět,
že my, jako český národ, jene byli ¿odpovědni

byl'"fašistický. Fc:í k/

za těch 20 le ví 8ý'S.i nebo r.s? řrotože nap?,

nj f it, svůj v.laetn/t Já

kde se rozhodovalo eo ee bude na Slovenekj

jako u národav í*

auíli

nemohli uiélul ji
ri$¿

a nich ocanuji,
takový vztah

stavět, odkud se pořád troubilo, ay jsme ffáe

k n^m. I kí¿2 je d»-'s

iTýSet spoustu

industrializovali apod. Když stiiS bíd'-» nemsti-

při potaš nck « s p c u U i

la někdo řikst, fe prs mně r.fkdc něco udělá,

"tu federali»a-ú nás bjl 'es t dlužen", vidí

tak já mu můžu sice poděkovat,, ale přitox ao '

se

c'Lix-.j-eh' slov na těma:

„en Husák, -eho nep-«jemný obličej,

skutečně, jak to říká Kusák, budu Síti t jako

jeho nepříjemné PétSi -na tsieriín»' r.brj.ai'.vt

podnájemník. Oni v této pozici žili, My j-jme

Já se vším, co oa řtícŽ nesoohljfe'

ale to

vskutku byli vládnoucím národem a musíme se

racionální jádro musím respekt«-,v

:')« ¿e

podívat, jak jame tuto rol.i plnili. tóož»é, že

určitým mluvčím národa. Slováci totiž na re-tu

jame ji někdy plnili dobře a oni to nechápali,

žijí. "d«2 tc - my s-3 chystáme tapr « ncr63r-t

1

ale možná, že j srna • ji někdy plnili špatně

protože jsae to v5»chnc a*af:«li. Z tor o • 'i

a my si to musíme-přiznat. Vyrůstali jsme my

vyvstává otáska, jak dělat Sesš.. a polí-.).'•.

v Čechách, jako Čechoslováci', ôlo- enské ?pvě-

ak ji dělat-tak, aby t*e'dělala s;:-.iXeč.

-¡e

domf oni vždychy mě.Ví, snad prá-Tě proto, že

Slováky., aby ae nepřehnalo 1o toho, že t.~. ""i

ten druhý jim dělal xuratelu. Kdežto my jsme

de zase jen česká politika u tím,

neměli avé české 'p c vědomí. Já, který jsem

- tak končím u Břeclavi u dál si a t¿a -ičlej

se

:>V.n

chodil do školy, která nás vedla v ovzduší

te co chcete. Protože prun^trita celého atéói

Čechoslovákiema* jeem se nikdy na Slováka

nakonec souvisí £¡e eoolupr-ací obou národů. Ju

jako na nějakého méněcenného nepodíval. ä t«ä

se iohc nebojím, pi'otbíe na obou stranách ní

najednou mě začalo překvapovat, že or.i myslí

lidé rozumí doořs.

trochu jinak, že trn jí jir,é problémy, Říkal

ÉKONOH; Jak poeuzujats postaven'

jsem si, no to je špatné, že si to myslí, my

ků v politickém dění v naSem státě?

jsme přece dobří. Každý si enes o sob» myslet,
že je dobrý. Ale je třebn. když se podíváme
ne strukturu průmyslu, kterým se industrializovali, tak to vidíme. Chtěli to oni? Kdyby

rysokoákolá-

JSLÍSEE: Já ho vidím jako postavení,kt^r-é začíná být adekvátní tomu, cg vysokoškoláci
reprezentují ve sp.oísSňosti. Kdyby tu byly
normální poměry dříve, mehio í tomu dojít ¿a-

měli slovenskou socialisticccu republiku
RKCSOK

/

leko dříve,Zždyl v letech, >'ly existoval Svaz
vysokoäkolského studentstva, jeätf v letech
před obdobám nesprávně označovaným jako období
deformací, vyeokoSkoláci měli odpovídající
politické poatavení, mluvili do politiky a je
jen sympatické,
do ní m\uví i dnea. i ze
si jen přát, aby byli jednotnější ne* jaou,
jak v Cechách tak na Slovensku. Toto období
názorové nejednotnosti muť"lo ¿ákon> í.6 přijít
a ještě chvíli potrvá, e väak třeí-a, a y se
vysokoškoláci uvědom: valí vyp jato.it politické
situace země, že rozpad jednoty v jejich řadách
není dobrý. Je vždy daleko lepäí uaavřít
kompromis me^i sebou a-být nekompromisní vů<ři
okolí, nežli se nechat vnitrně rozvalit, byl
ecela svobodné. Je třeba, aby

vysokoškolské

•hnutí jesťiže se má reaíiaovut v politice,
bylo důstojné vyaokoěkolákého myälení, aby
neälo na laciné věci, protože tím as earaoeřejmě desalvuje.

EKONOU: Jak funguje v KF v sflufiňis-ií dob?
cenzura?
JBLÍÍJSK: V Boufiasné dobfi exiatujs >•. nía c*r>nura aai tak, že vedoucí vysání poátM- «li --kcvý revers, 2« budcu respektovat v 3 7 Tydapé
0tÍBkeo> Úřad pro tisk a i nfortsace/
• rV.
<s doby hned po moskevských protokol«-;.,
¡cěkts -é body byly k tomu později přidány a
část jich byla také již arnáer.fl.
aby něk>
dopřímo zaaahóvai-jakc před Lednem, takr?a
situace tedy-nerr. .-¡emáme tedy t? známé pěny
a nárukjvníky a razítkem, kt^ří třeba vj, j¿s,
na LO nám ssptavlli.vydání kvůli t f í H ;; tí;í
aprévř, a® v ůsteck«4« «ráji •« šfc.U6ílo tolik
kukuři.-.i v absolutní® fclelc. ItyttUl *©tíí -»
takové -¿práva by-^obhla vyhradit sobi li Pii/".!*
*elé mtubliky, kčyhy a' V» .lpion
vynásobil tNr-a- p o ? ú » krajů v t»li
ttf*,ne. e tak podobní,. r&fcový typ
nesuta*. á také Wd/<ý po»tih tu nebyl.

Myslím si , že zatím to jde dobřa, že zatím studenti neudělali'žádnou chybu, která
by je snižovala na tiřovoň "alice", jek se tomu říká.

SKOMOSí:

véa 8% rcshcvar.

m í t PODOÔHV Nf&O*
J A K O

M . K .

2«ttkft
<©«i oř

6.

to U í y

po litická

prace

Konsolidace studentského parie-wr.tu na nsäí
škole a zvolení nového ARSu tôanS pred Vánoci
bylo základním předpokladem prr vytvoření podmínek, nutných pro uskutečnění dě.loy práce aezi
odborově - sociální a politickou činností.
Vytváření organizační struktury výkonnýah
orginů ARSu bylo dokončeno nejprve v rovině
zájmově sociální práce a jejich runkčních
.
žek. Charakter politické činnosti Je realizaci
atupně angažovanosti v celospolečenských otázkách a v praxi je to komunikace a veřejností.
(bu3 přímo nebo zprostředkovaně přes orgány SVo)
resp. ae aktivita uplatňuj» ve vnitroSkclrsí
préci.
Naše představ.? e hypotézy v íechnickám, organizačním a koncepčním sajiátěnť politické
činnosti bvly determinovány vývojem politická
situ"ce « jeho krizových momentů » vývojem
uvnitř SVS a jeho orgánů.
Význam, prostor a váhu, "derou aí získalo
vysokoškolské studentstvo od listopadu ně politické scéně » nuže vlastní zkušenosti s organizování kontaktů a veřejností, at-jmén« s •íělnictvem nám dnes již umožňují konkretizovat odpn-ři'«
dající podmínily pro cílevědomou a metodickou
politickou préci s je.jí optimální formy a absah.
Analýza současná situace každému z nás skládá, abychom všichni společně usilovali o to,
aby se VSs stale pevný® a aktivním článkem studentského hnutí, svou akceschopnosti byla Jeho
iniciativní součásti » stálými impulsy příspSls
k posílení SVS jako politického faktoru a nosr.eu
programovou základnou.

Konfrontace .e přítomností orientuje těliětě
politické práce k popílení vazeb na ostatní sociální skuniny, přňdsvSífl na déltiíky. Bilance
našich dosavadníaft výsledků je va srovnání a Jinými pražskými ť«kultsmi pomSrnS uspokojivá.
Máme podchycen kontakt na soubor 20ti pratSafctfeh e venkovských významných továren. Od nesoustavného informativního aty'fcu je vSak třeba
přejít eo nejrychleji ne kvalitativně vyäüi
ayatém spojení, tis intenzivní politickou spolupráci.
Při vytváření nsseho u&oíieiu spojení se eávody,
Jehož koneepcs dynsaiokého charakteru >i verisnteal pro kriaové politická eituser bud» v feesplaxním zpracování předlo.Seos parlamentu ARSu
VSE.15. března U r . byly studovány poznatky
z jiných 1 momoprBŽskýah 8ksl s ekcaptovány vřtedné postupy« ,.

Musíme poházet z naSieh možností s stanovit
si taková úkoly, které «Síeme plnit kvalifikovaní • důsledné. Musíme 3e vytnout roztřifiténooti
a rozptýlení svých ell.>
V konťlIElnfěk sitbacfch~mů£eM pohotoví ¿okrýt
infora«ee»l (dle rkuSenoatí t ledna t.r.) velký
poíat továren, úředů a institucí. Permanentní
politický ¿ontakt však Je aožno sejiatit jer
na coet.ný stabilizovaný okruh podniků.
Informace o metodách, náplni a styku této
nesmírné >w?pov4dfté » áůleSité práce budou orSeny jen aktívu 2spojených studentů. Personální
zejištíní, které je v teuSasné době limitujícím
fsktfita pro ofeazivffií přistup k této nesporaS
strategicky klíčové foť&ié politické aktivity,
bBde realizování- politlokýa výborem studentského purlanente V&fc. V nšm. zastoupení poslanci
budou ®ít z* úkol získávat dalSÍ kvalifikované
zájemce ae avé volem:*! asuniny.
Výběr fcuds proveSess dle politické erudice,
znalosti a i; tušících akonataických Droblémů, a
pře-íiwíláiíanéhe osobního respektu k instrukeísu
Uplatňováním těchto ferlterií pak vykryotalizu je stabilnéjéí kée.- aktivistů, doufej®«
Jistě tak r-očetsi* Se budov. úkoly zvládnuty
bez řrsovéhvi přetížení*
Praouji~li nbStavě aoěi «ssttipcl v SVS a
jeho orgánech {
Půdlk, % b á ř , Taubsr ),
měl i bychom i v >ótř,ci Skckv realizovat avou
aktivitu tak ebycíifrw. rettr-t.il naděje veřejnosti « morální kredit, který si studentstva
J»ko celek síek»lo v boji z* obr&nu celé nt? .
společnosti drahých hodnot.
V ráisci.Prahy je činnost JetaotUvveb ?*k«!
v práci a továrnami koordinována cenfcz-ers
elektrotachaické fakultě 5VUf.
S odbornými avf.zy je těsní spolupráce
lovéna aknplnou .iiřího Mullara, pracují.
aoiičasné
na úrovni pražak.ého pari
til i pé
eíomouoké« kongresu v ¿obru stl9.t ji» bud« konečně vhodné vfilanSna k SVS Jato ««koe*
S«yel nslí práae je v beji prstí lhe«t®ji»6sii
a epetií lirokýsh vratav epaleíneatl, 1
pokpsdujíeí názorové ůíHrmai»ee.
vyb&jOtffct úapíňí!« zápas % Ihostejnetsti, jek
Ji
Aaterio Qťtaaei, veliký it^lak.v
revoliwianá)», je neší®

VSE
SkoNosi

6RAMSC1 %
Je Xn nejBilnější pružina dějin, /.váak
ní

7 převráceném smyslu. To, co ee děje, zlo do-

podporu t«n politickýp a hospodář«*?»

pinám, které právě proto, ?e chtSly odvrátit

padající na všechny, možné blaho, které může

takové zlo, bpjovaly a prpaa*oyaly pr^yfi taho-

zplodit nějaký užitečný čin, nepřipadá tak

vé dobro, .laké hlásaly. Místo tphp se vSak štózcela na vrub několika lidí, kteří bo konají,

le dává přednost povídání o zhroucených a da-

nýbrž lhostejnosti a neangažovanosti mnoha li-

finitivně propadlých programech nebo jiných

dí. To, co se stane, neslané

podobných radostech. Takoví lidé dála a«trvá-

se ani díky tomu,

že masa občanstva se zříká své vůle a dává vě-

yají ve své lhostejnosti, ye syiím skeptipisaiu«

cem volný průběh, připouští, aby $e vyšinuli k

Zítra počnou znovu oVôj řiypt ;výplnfiný nechutí

moci lidé, které pak může svrhnout jen spiknu-

k jakékoli příná 5i nepřímé odpovědnosti« A na»

tí. Osudovost zdánlivě ovládající dějiny je

.dá se říci, že by navi děj. i věcí jasně,

by

.právě iluzivním zevnějškem této lhostejnosti a

nebyli schopni nabídnout velice krásná řešení

neangažovanosti. Události dozrávají ve stínu,

nějaktuálnějších'naléhavých problánů nebp ta-

nebol ruce nestřežené žádnou kontrolpu předou

kových otázek, které yyřadtrjí «JéirladnéjSl pří-

osnovu obecného života a masy zůstávají v ne-

pravu a více Ságu, které jsou váak rovně} na-

vědomosti. Osudové zvraty apochy jsou dirigo-

léhavé. Tatp řešení väpk zůstávají dokon&lp

vány podle omezených názorů a okamžitých zámě-

neplodná, tento příspěvek k životu kolektivu

rů malých aktivních skupin a občanská masa zů-

však není utvářen qni jediným paprskem mprál-

stává v nevědomosti. Dozrávající' událpsti uni-

ky, je to důsledek intalektuální zvědavPBti,

kají její pozornosti, avšak oa..ova spřádaná ye

nikoli pronikavého smyslu pro histpriclfpu pd-

stínu dochází svého naplnění a tu se zdá, že

ppvědnost, vyžadujícího ode všeph aktivitu

osudovost etrhává všechno a všechny, že dějiny

v životě, v činech, ktepá nepřipouštějí agno-

jsou jen obro.ským přírodním jevem, erupcí,

sticismus a lhostejnost-žádného druhu. Je nut-

zemětřesením, jehož obětmi jsou všichni, al

no žádat účet od každého, aby splnil úkol,

chtějí či nechtějí, zasvěcený i nezasvěcený,

který mu život kladl a klade každý den, aby

ten, kdo byl aktivn', i ten kdo byl lhostejný.

vyúčtoval to, co učinil, a zvlégtě to, cp ne-

A lhostejný je rpztrpčen, chtěl by se vyhnout

učinil. Je třeba, aby apolečenská pouta netí-

důsledkům chtěl by jasně ukázat, že on nic ne-

žila jer. několik osob, ale aby každá přichá -

chtěl, že není za., i c odpovíJný. Někteří žalost-

zející událost nepřipadala jako náhodná, osu-

ně fňukají, jiní pustě proklínají, ale nikdp

dová, nýbrž aby byla dílem rozumu. Proto je

nebo málokdo se tá£e: kdybych i jé plnil svou

nutné, aby vymizeli lhostejní, skeptikové,

lidskou povinnost, kdybych ee snažil uplatnit

kteří tyjí z té trochy dobra,jež obstarává

svůj hlas,svůj nážpr, svou vůli, st*lo by se

činnost několika lidí, a nechtějí převzít od-

to, co se stalo? Avšak nikdo nebo málokdo si

povědnost za mnoho zlého, jeř jejich odklon

klad« za vinu svou lhostejnost, avůj skepticis-

od boje umožňuje připravovat a uskutečňovat,

mus, tpt_ že neposkytl svou morální a materiálÄOBOU

—

—
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Co politického

posv 7 -

který nám nejlépe vyhovuj», nejvjtéSiho

života naši země vstoupila

nová politická sil». ,iaic už to v životě bývá,

osni - posvěcení životem. VSechny další čin,":

někteří

budou již tímto poznamenány, .o je třeoa mít

ji uvítali e radosti, jiní s obáváni,

úplně jioi s pocity nevolá ba přímo

stála na mysli.

oýporu.

Kyni je ale nutné ae namyslet nad

1 přes t«nt<? odpor však doílo fc tomu, oo lze

tia,.

označit Oa»sa.rový» V*ni vidi vici. Použitel-

co teď * co dále. aomnivám ae, Je se «.edopufcti-

nost i poslední části výroku na naši situaci

me velké nepřesnosti, edyi oblast, ve které

vidin mino jiné v tom, ža studentská hnuti by-

se bude i nadále pohybovat studentská

lo při nejmenšlm alceptováno. .run toho se po-

ka, vymezím do čtyi afér.

dařilo získat tolik potřebné spojeni s r o s ho -

a/ sféra Btyků s politickým

dujici masou dělníků. Uznávám, nsni to noc,

b/ sféra otyků s ostatními sociálními

c/ upevňováni mezifakultnich

podpor; by studenti neznamenali nic, si v dojak političtí magnáti

ků a studentů.

nahořs,

<iděli, že toto spojeni

jistou možnost nátlaku na politickou

dělní-

styků a styků

niČ i.
d/ sféra studijních a sociálních zájmů

studentů

skýtá
Tyto oblasti nelze přirozeně uavzájem

špičku

vat, ba nelze ani jednu z nich vyvýšit

v případě její ochoty k ústupkům od toho, co

ně nad ostatní. Jo třeba to považovat

národ s takovou chuti' a nadějí uvítal po loň-

separopodstatla arga-

nický celek a množstvím zpětných vazeb. Pádí-

ském lednu, uitili se býti tlačeni k neústup-

vejme se nyní na každou oblast trochu blíiei

nosti a tento jejich pocit byl a nadále i je
vskutku

skupina-

s jinými študentskými organizacemi v «atara-

tak i studentští vůdcové dole. ti nahoře si
uvědomovali aílu vzniklou spojením bloků

vedením

mi, především s délniky

ale nei:i to málo. To, že bez dělníci a jejich

bře uvědomovali

politi-

ad a/ zde by měl figurovat vzájemný

správný.

dialog.

Ten buď přímý na nejvyšií úrovni, t.j,
» této době > psáno 2 2 . 2 . / panuje v ze»i

nástup-

ci předsednictva SVS ae zástupci vlády a Ú»

zdánlivý politický klid. «e za námi vzedmuti

KSČ, nebo zprostředkovaný prostřednictvím

sil a vášni po listopadové stávce, ponurý klid

stu-

dent. delegátů ve státních orgánech /.pg ČHH/.

o pelopohřebnÍB ovzduším na přelomu roku. Je
' Vyjasněním vzájemných postojů a požadavků v
za námi i doba, kdy ai celý národ

uvědomil
přímé debatě lze mnohdy předejít

nebezpečí stagnace vyburcován hrdinským

nedorozuměním

činem
event. restrikcím.

Jana ťalachi. V ten den se dostalo hnutí

odpoad b/ taktické působení v této sféře má zaji-

ru a nechuti ke kapitulantstvi před surovým
tlakem Moskvy a tím i boji za ten

stit, aby snahy isolovat student, hnutí vyiiě-

socialismus,

ly naprázdno, ba s výsledkem přímo opačnvm.
EKONOM

1H

3 / pokueit se vypraeo/at civrh t^Stsjíež ¿i
Zaŕleninin scudentß do politického

děni

začí-

ná teprve práce. Práce, pro kterou jo třebe
mit spojence, někoho, o Y c ao j* raoSco se

xlspíeni platového »ařaíen* wpaoírisSi.^iiírfio áŕ»
tle je situftíe t

í

e

aíkcliv

jt « t»?«»»

opMt,
stát3 vyeck«ikclnké ctu-Uva sd^LK», aiicj£

Ve spojení a dilniky vidle oboustrannou

výbod-

noet. Vidyí spojeni vidalajsihc a pro vSc
lenéhc mládl, jaho£ -íiaBtni síly

STÁŘIleh,

kteří

ABTÍC

¿OKO

díiac % aáu a «if

i j«hc rodinu

iíh-t

K-t

Ki? apQe(>tieni>:h úoikea ií»dy s\ ¡ri':ti6Jčía. visr

juou přiliž

Blabé, s proetý® rozuiaera a í it?o tními
BÍ

tepá-

Bkuíencab-

vsif jlitťjvé u

: •íliiact» íatve 6.?boáiMí uvttřýí i

aa.6ir.- nti tttdy. jí ci» vru i«vj>ik9n 3'.4élniok&

mají taiitoi: polit, sog, aCíe zajistit

dostSí-

aéká/ v ŕoti

'.idách života, t.jt

et&»ea Srte-

iJuÄÍ»ií-ho véku.

ni cllfi, it které bojuji obe straty,
ad c/ Hutnost dokontléht« atyku meei

RÍ

třídě,

Cel!"»» tedy tsjia*

jednotli-

vý«! ě k o la tni vyvstal* poprvé velice

Dtláhav?

řiti. «i« íkílfc sa sŕŕs

«eká Zi.9äc, ítsyú au tr» »di atke^tf bi yŕí^iÉ.

ta listopadové stávky. Vy, fctaří jaté byli

Je vlak třeta si «vžionit, se a

hen atávlcy ve Skol«, ai jistř pamatujete, jfek

cl, kdy bychoa ßi raoblí ítvc-iiÝ síaISi* ír«ťfc

působí n a psychiku řlovík* videmí, ie 8 jeho

do klíns a starr,« ob j^ß

činy korespondují

činy jinoch lidí

" k tupesi siudantfi dí> poii-.isi

c druhé-

v

»itiü«

aréi-.^ *tdl

ho konce republiky. To je jednu («trinkt - in-

n á »«pri«-, práše. Íri-f9

forooTanoatj druhá stránka je nutnost dclrona-

o'udsati sisksii v s^eloňjí <&.*\ic rafodaý

lá koordinace íínfl, aby vfiae SÍIMOÍÍÍIO

iický

íivelao-

Bti a nedorozuasnía, Chc«m»-li v y s t tipovat jako

m •» <f<J^vS£aí j£ 1, Sa

Bud'í ««Jy sál*!«* a» nAs,

ta&tľ kapitál vj>.i5í.

s«Sa

, nebt: a e , tfcriXal »&•

politická síla o patřiónýa dopadau. je třeba,

.asií; vypi*vajici « Falacko*»» hrdiaftkéÁe íissu

abychom fle také-

easd Oůn«rÍ3 pfjpotlcali.

úmSrnž Jt stsbicín, sorgŕ.nist-

v«li. Za velice d6laíiť:u povařuji otisku

sty-

ků se slovocokýni vysoko/Skaláky. jak véiehni
viae, objevují se tu onahy, fet jejich motiv &
původce je kdeitoliv, i colovst. ílovonftké stud^^it.
hnuti od 'českéao, Eabráxút aeruĚenéau

toku

in-

formaci loeii SSH a ČSB, End© tedy autu- snaižit
«« o ílepéuní atyků o ntaimí »¡lov. koledy
aby ZVS i ../S mcily poaléie postupovat

vaně. Při tomto postupu je v2s.it d í l e i i w
yat citlivá sák'.adní principy

tak,

Ucoráinoôodrí«-

íedertilixRce.

ad d/ Jsme u sféry, de j*jíi n»správn5 chápeaýcis
hranic jene byli jií velič® často vykazováni. T»>,
ie jeac nenechali se ti-j nicb íatlučit, /jako

as

to ičáati podarilo Husákovi ac. Slovanoku/ nesnaaená, ie se od tito oblr.oií dietaacujoao.
opak - je přec* naíía íájmem, aby atuéijni

Sa-

ptď®

ainky, ooc. zajiätSnl při utoditi i po néa eo
Sily. Konkrô-tn5 tu aasTs^á postup ainimálnd
třech

slepm*

frontách;

1/ pokusit ES o takovou úpravu vyuokoSkolskího rikona, která by nám nejlépe vyhovovfcifc
co do struktury a oi-.~a;ii is ro studia a stud.
samospráv.
2 / vypracovat na kaldft škols - naaáviale efe
VŽ íákonu - návrh na úpravu studijního
a konkretisobat svá oll« v »blasti

řádu

student,

samosprávy.-Špoluúčaei na řízeni vyučovacího
preceeu je objektivní n«tuo«tÍ. T?»bft řisi,
io ná V§S jsae latiis pro naß» unehy v vedsai
Školy iísiali značné

pochopeni.
Ä®®

SKDHCM

ve

studentském

Tento článek je psán ve dnech, kdy čin jednoho
ze studentských funkcionářů rozbouřil poklidnou hladinu života na VoE. Myšlenky, které však
budu chtít presentovat, nejsou ani nové, ani
poplatné situaci, která se utvořil«» n~- naší
škole.
Názory na studentské hnutí jsou velice
různé, vzájemně na sebe narážejí, jedny potírají drahé. Mezi dvěma krajními názory: "Studenti žijí za naše peníze apokudse jim to nelíbí,
dejte jim do ruky krompáč s lopatu, at se 3blíží
a dělnickou třídou" a "My jediní jsme nezkaženi, mladí, čistí, my jediní můžeme-pro tuto
společnost něco udělat", můžeme najít ještě celou škálu d alších.
Myslím, že není spo;u o tom, Se studentské
hnutí se stalo jednou z významných politických
složek naší spblečnorti. Tato složka však není
natolik.kompaktní, aby ji bylo možno schovat
pod střechu Jediné študentské organizace. O tom
se živě diskutovalo při zrušení Č3M, při vzniku nové studentské organizace SVS a nově vyplynul tento problém na parlamentu v Brně.
Objevují se i takové pesimistické názory, že
studenti se sjednotí pouze v kritických okamžicích, jin^c že svou energii utápějí ve vzájemných rozepřích.
Problémy ve vedení SV3 nacházejí.své zrcadlo), sice v menších rozměrech, na fakultách.
Vedle ARSu či studentského parlamentu exidtují
na fakultách různé jiné organizace s odlišnou
specifickou prncí.
Jekým způsobem tedy stmelit studentské
hnutí? Jak koordinovat práci ostatních organizací, aby ARS mohl skutečně prohlásit, že Je
mluvčím všech studentů na škole? Nebo jinak
formulované otázk°, které sě právě na naší škole objevila: "Jak se mají oatatní organizace
prosazovat přes AR3?"
EKONOM

SÍII

hnutí

ii'Ci-azovat?! Každ,ý ai pod tímto olovem
představuje něco jiného
Vzpomínám si na kritiku jednoho sbjudrvhe,
který nesouhlasil s naším postojem ke studentskému hnutí.Obvinil nás z toho, že atavíne politiku strany do podivného světla a místo,
abychom s- sn-žili orosodit přímo ve studentských orgánech,necháváme těmto volnou ruku.
Chté nechtě, musím s t.ímto nábore* dát
do jedné roviny názor některých studentských
funkcionářů, kteří říkají, že nemáme právo hovořit do záležitostí organizovaných pod ji!jich
hlavičkou, jelikož
organizace.

nejsme Sl*ny orgánu této

7 čem Jsou si tyto ttózory podobné? Jsk
první, tak i druhý má obavy za svobodné diskuse. Chtěl bych si položit otázku: Jsme studenty » tudíž mám jde o studentské záležitostí,
anebo si chceme hrát HB "politiky"?
Když dovolíte, budu mluvit pouze zs 3<sbe.
Jsem komunista a nestydím se zs Siny, kter'
jsem prozatím J^ko člen at> Ty udělal. Jsem
ochoten se za ně zodnovíd-, jak jedné,
i
druhé straně. Chtěl jsem vždycky politicky pr^-.
covnt. Al posoudí jiní, jestli se mi to. podařilo
nebo ne. Mywlím si však, že stu-'enti jsou skutečně politickou silou, ale ne jen v dobách vyhrocených. Za politickou práci jsem nepovažoval
nikdy jen a jen práci nejvyäších studentských
orgánů,kteří ve svtém přesvědčení důležitosti
své práce, spočívající v bohatých diskusích
3 nejvyšáími představiteli státu, stále víc a
víc ztrácejí kontakt se svým vlastním členstvem.
Toto je obrovské nebezpečí, které prozatím nerespektovala Sádn?': studentská organizace.
K8Ždá vedoucí akupin3., která se uzavře Jen
do své práce, kteró Je oslepena vl«stní velikostí .a počátečními úápáehy, zapomena na povinnosti ke svým členům, je předen: ztracena.

»•Mládkem Je néchu* «atsfcníoh Sr r víoí. ijeaii
•:«'-*inále8enosti k orger.i
, ř«j*i* •. ,-s\ *%ů<
Nenapraví to ani, obr W a k á akca or#etí'h ivm*'
íias od čneu, které nejí calni-;, n -.t-?:*.
v
tou f «Pádu * .-ři tom IgncrjjK
• ! '-s* •'ijU«
ní struktur? ¡č-gTjiz ••ca. fi.JtMé c •;••.- 'ířK
musí starat předevěíft p pfcbiéajv v íriffiřeft «jer.
i kdy?, řešeni • íčelrto pioblási*
«t«»««
více úsilí a trpělivosti. SoohljKÍ^ 3 tis, šíty to akca nenasw '«ial«k3 tskoTuu. papsílssita j
jeko některé skee J in ŕ, tle o to
tw!,?
nejde.
Když hovoří»:! o stuíantsata jalro 1?
ké eložc», míním tí® n*j»n
?l<&3tvo,
ale íárovefí väechny sapekty uaaä&a^icí
dentům projevit as ajřko politickí ;flií.
se předevSía o ¿»ano studíatů a j-a jit? r "stBĚyř
navenek. Studřs.ti saatl a r»ab€ se vmao»«; rtk«
dv prosadit a nebudou mít N Á L T J Ž L T S U •vátes«. !?G
ae ukázalo především v pr3b$ho naší stávky
7 sou^&artédotiě, ktíy r4bpry hffají stále progresivnější roli v
Společnosti,
nám jftStC /íce sálažet n r v&tac-íoh c-.'Si.
denty a dělníky, XaSdý Si n rt^rnäující tyto
vztahy či*>í záro^sň lsbiXnäj3:fpoet«T«cÍ studenti s .akto by 3 si být isieé posuzován, So
3i musí uvědomit každý íaékcionéř rspvesontující 3tudenty vs i-pcisčaoíti.
7 Tento článek js sice T&aebacr.ou polemikou, kteró váak sdeleka n««á M rsäi íknle
nekonkrétní podcbii.
VSemi tSmito problémy
bude ausst aahýv»t také nově vznikla organizme-? ABS na naši
Skols. APS je podle mého náxoru určitou střechovou orgíni2°c£ v tom amyalu,
jsjí Činnost
ovlivňují všechny aktivní sloSky studentům íyto
složky či 14pe organia^ce a» pr^ssaují avou
činností, přičemž k-Sdá •? těchto org*nia»cí má
právo hovořit o věcech dotýkajících a* vSach
studentů.
Nnáe stranická organizace Je tady roshodnuta pokračovat v ceeté zspočeté listopadovou
stávkou. Raše achftsi jsou veříjad s jeem vciSžni zn každou upříanon připomlnkc 9 kritiku.
Svoi
Inností ehasme j najen vnášet haklid
do řad studentů"; sla i ? nSkt*i^ch oblnateoh
podněcovat předsednictvo ÄBSÚ k ř«§eař atuseatskýeh probléinů. První uspíSná kroky již byly učíněny, ? této činaošti js s?eyslu přáca studentské stranické organizace e byl s je i amysl af%
dosavadní práce na škol?-,
M.^ia Xaed«

odpovhjk m
ř

otázky studentu

tice podporovat ty, kteří budou ochotni orosa

1/ Jaké jsou Vaše plány, týkající ae Vaší

zovat nepopulární, ale ekonomicky nezbytná

činnoati na VŽJE a v politickém ž i v o t a ?

opatření, ale současně učinit socialismus

Do svých plánů zahrnuji přejevšim povinnost pokračo-at v běžícím výzkumném úkolu,

atrakt

tj. propočtu optimálních výrobních plánů 556

tických svobod a vytvořením předpc-klaCÍ <.;ro

ní

prohlubováním a rozšiřováním p ':

JZD v jihočeském kraji. Do konce roku budou

Široký kulturní rozvoj.

tyto propočty hotovy, ale mnoho času si vyžádá

2/ V čem je vidět specifický přínoo »tugentů

projednávat výsledky propočtů s vedoucími pra-

oro rozpoj naší- politiky?
0 tom .jsem sám i mnoho

covníky jednotlivých JZD. Druhým cílem tohoto

'iných jli tolik

propočtu je v příštím roce vypracovat mate-

napsali, Se to nechci opakovat. Raději bych

matický model agre ace a kooperace jednotlivých

řekl, v ?em .vidím-hlavní předpoklad, aby přínc-e

souaednfch a blázkých JZD, a dále ae pokusit

studentů pro rozvoj naši politiky měl dobrá

vypracovat na základě těchto podkladů opti-

výsledkj. především v tam, aby atudenti do-

aáJ-ní výrobní plán

kázali svoje názory a návrhy přesvědčivé vy-

jednotlivých okresů a celé-

světlit i ostatním složkám naší společnosti

ho kraje.

a aby je dokáiali př«avšdčit i o tom, áe tyto

Pokud jde o politickou činnost, chtěl bych
se zúčastnit návrhů "na makroekonomické

návrhy jsou v zájmu^celé společnosti. To e«

konso-

lidaci našeho hospodářství. .Voje hypotéza, kte-

im, například při jejich stávce, do velká

rou si však chci běhe. příštích měsíců Číselně

míry podařilo, nicméně ne natrvalo a uvšecfa

ověřit, je ta, že na rozdíl cd názor', převážné

složek. Například velmi by prospělo, kdyby

většiny ekonomů - nelze ko solidaci provést bez

studenti se dokázali názorově eblížít nejen

bolestivých, nepopulárních, ale ekonomicky ne-

s kováky, ale i s lidovými milicemi. Jó$£

zbytných opatření, jimiž ty byl u nás vytvořen

přesvědčen

trh spotřebitele-a rovněž rovnováha v nabídce

i když to nebude-snadné a rychlé. Lidové mili-

že pró to jsou dobré předpoklady,

a poptávce na pracovním "trhu". Domnívám Be,

ce jsou a zůstanou'význaunou aložkou našeho

že trh spotřebitele a rovnováha nejaou jenom

. života. Jsem přesvědčen, že studenti v dis-

cílem nové soustavy řízení, ale jaou i nezbyt-

kusích s jejich jednotlivými organizacemi by

ným předpokladem pro její účinné fungování.

názorově získali, minimálně korektiv reálného

Ekonomům je zřejmé, o jak závažná ekonomická

přístupu k vytýčeným politickým požadavkům.

opatření s ještě závažnějšími politickými dů-

Nebude te íy stačit -jenom vydávat atuůentský

sledky při tom půjde.

časopis, kde okruh čtenářů .je'nutně předem
omezen, ale je nutno ae doatař. do diskusí

Další politickou aktivitu bych chtěl vyvíjet v souvislosti se svým názorem, že v pří-

i a ostatními složkami obyvatelstva.

štích 3^5 letech to nebude ekonomika a životní

3 / Jak je v připravovaném vysokoškolském

ároven, ale kultura a prohloubaní politických

sákanu chápán pojam akadamické půdy a akade-

svo od, především svobod projevu, široké anga-

mické svobody? V jaké formě e v jaké šíři

žovanosti veřejnosti ve všech základních poli*

bude účast studentů na řízení 7S? Jak budou

tických otázkách - jimiž můžeme socialistické

řeř.eny aočiální záležitosti studentů?

zřízení učinit atraktivní v promyslově a kul-

Všichni jame'pro akademickou svobodu,

turně vyspělém státě. Chtěl bych proto v poli-
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a akademickou půdu. ále tak jako jsme všichni
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pro ekonomickou reformu a každý si pod ní
představuje něco jiného, je to i s akademickou
půdou a akademickou svobodou. Fokud vím, tyto
pojmy v přípravných pracech pro vydání 'vysokoškolského zákona nebyly ještě vyjasněny.
Vyžadovalo by to, aby byly zadány expertízy
odborníkům, kteří by tyto problémy konkretizovali-, a a y byla vypracována studie, jak je
to a akademickou půdou a akademickými svobodami v jiných kulturně vyspělých státech.
íak by studenti s profesory měli uspořádat
o tomto tématu konferenci, z níž by měly vyjít
návrhy na úpravu, která by byla vhodná pro
nás. Můj názor je, že akademické půda a akademické svoboda měly,být ve vysokoškolském
zákoně uvedeny leklarativně a nápln by měla
být ponechána nějaké nižší legislativní
normě. To proto; aby tuto normu bylo možno
pružně změnit, aby například nebyla trvale
poznamenána nějaký.ni dočasnými omezeními
v době zrodu této normy.
ijčast stu1entů*na řízení školy vidím
především v úplném přenechání stipendijní
politiky studentům, kteří by při tom postupovali podle rámcových norem, funkci školy
vidím jen v tom; že by kontrolovala dodržování těchto rámcových opatření, případně, aby
povolené vyjímky nepřesáhly v praxi vymezenou
mez. Významnou účast studentů vidím i v ^e®ich
samosprávě kolejí.
politicky nejdůležitější je zajištění
jejich účasti při volbách akademických'funkcionářů , kteří totiž, protože reprezentují
školu, reprezentují i studenty. I proto jejich
výběr by měl být studenty ve značné míře
ovlivněn. Pokud jde o návrhy na změnu zkušebního řádu, myslím, že je nutno postupovat
diferencovaně a že návrhy by měly být nejdříve
experimentálně ověřeny a pak teprve v plné
šíři přijaty. ' • ' • . '
Sociální záležitosti studentů budou podle
mého názoru řešeny jen v rámci celkové hospodářské poli tiky'. • Budeáie-li naopak pokračovat
v dosavadním inflačním trendu, je na místě
aby studenti kladli- vůči státu-své sociální

požadavky jak ve stipendiích, tak <e.pien»ácí'
a kolejích. Bude-li naopak uzr.ánc, ía KoJneoHdaco a vyrovnanost hospodářství mají
pak.bude nutno i cd studentů, jefce sá ostatních vrstev obyvatelstva žádat uřSi ié >bé ti
Pak i řeSení sociálních záležitostí » M t á e r t ř
bude muset snést určitý 'asový OdkJni,
4/ Jaký je Váš názor na zákor. c podnik» a r.a
další oaud ncvé soustavy řízení?
3áfcon o podniku-je sice nezbytný, ai*
podle mého názcra očekává se od .-éj více ňcž
může přinést.-Jednak proto, Že sákon řeší vZjy
jen některé otá?,ky a praxe teprve obvykl«
ukáže, že mnohé závažné otázky v zé:-:oně řeSe-ny nejsou. Za druhé proto, že i sebelepší
a dokonalejší ?.ákou o podniku v hospodářství,
které v makroekonomice trpí chťoaicYft.' nerovnováhou na všech trzích, může sice přinčo:
lecos jednotlivým podnikům, ale r»a mrioiio
i árodnímu hospodářství. Prioritu vi'ím v<?
vyřešení rovnováhy v-makroekonomice, '¿ákor:
0 podniku k tomu s^ee může pospět, ile podle
mého názoru s přihlédnutím ne dnešní hrozivou
nerovnováhu v téméř všech rozhodujících
oblastech ne významně. Podstat je v tom, aby
napodnik byl vytvořen fozumný ekonomický tlak.
Toho zákonem o podniku dosáhnout nelze.
Další osud nové soustavy řízení? Záleí.í,
podle mého názoru na tom, zda ekonomové
a především neekonomové přestanou věřit.. íe
nějakým poli tickým-nebo ekonomickým heslem
nebo kouzelným pi-flU*kem se podaří uvést naše
hospodářství do dynamické rovnováhy. Zda
ekonomové a především politikové se dokáží
podívat dnešní ekonomické pravdě do očí,
zda budou mít odvahu řfci, která nepopulární,
ala ekonomicky nezbytné opatření je nutno
u náe provést, dosavadní vývoj na tomto polí
by ukazoval na velmi černý pesi ismus, Jenže
1 pokračování - má avé hranice. Jsem však
optimista a věřím v eásadní obrat - nejdříve
v hospodářské politice a pak jako důsledek
a vlastně konečný cil i v rozvoji hospodářství
a živctní úrovně.

Setkání s m u ž e m ,
KTERÝ UOI MYSLIT

n

•jhtěl bych tímto poděkovat tomu, kdo na
sklonku letošní zimy necl.al z brdskí ch lesů
převést pár set zvláště urostlých semenáčků
a obklopil jimi sochu sv. Václava, ttusel jistě
vybírat zvláště pečlivě, nebol jeou to stromečky jeden jako druhý. *.htěl bych znát pocity Václavova koně, nebol tolik zeleného
kolem sebe v zimě patrné ještě neviděl. Jistě '
i sám Václav byl rád, snad mu aleapoň tato
troška připomněla jeho štvanice v hlubokých
českých lesích, A patrně i on pocítil hlubokou vděčnost k onomu neanémému, který sice
netradičním, přesto- účinným prostředkem odkázal věčné houfy čumilů a nespokojenců do
patřičné vzdálenosti» uhtěl bych ovšem tomuto neznámému dobrodinci předloží t několik
konatruktivních návrhů.

V případě, Se s; pooílá « doč"ři\ym
tem stromečků, dpporačoval h-c) p.'emfat
beztak dost oprýskané Národní muzeum
jimvhodnější místo, pr-oto-.P by urč;t? vadila
pilotům Agroletu při práSkování prostu prcti
mnišce. Fontánu bych väak ponecr^l, ;de
z ní by mohla být samospádevýru z a V zenim
přiváděna v letních .'ěeí' -ích přímo ke :oMnkům živnicích stromečků. V případě, Se
toto za í zení vadilo hromadná doprav š, aiuasly
Oy být linky tramrají ¿0, ¿'2,
3. 19, 7, 9
odkloněny v obou směrech. Počínaje dubnem
t. r,, chradil bych hájek kombinicí vodního
příkopu ostnatým drátem, r.e-bo* xládež, zkažená filmy s eroti okou téraatikcu b;,r dozajista
využívala tohoto ekrovr,éb:> kousku ?tjl<?nř ke
svým milostným exhibi cín.. S odstraněním tohoto ochranného pásu oych počkal až do Vánoc,
počítaje s tím, ře občané, vedeni snahou
o uznání rodiny, pokoušeli by ¿e uzraout já Ž
vzrostlý jehličnan ka svému prospěchu. Jenže
po Vánocích je za chv/li zase jaro, takře
ochranné zařízení by mohlo zůstat permanentně
na místě. Již dnes, r.a slunných dnů je možno
•pozorovat, že 30Che hájku značně stíní, Vroio
by stálo za úvahu její perspektivní odstranění. Vlastně by i třeba mohla zůstat, vždy t
po létech by to byl krásný pohled pro oko
estéta - monumentální soci.a, vrostlá do kořenů statných smrků.
A
příkop
onehdy
blbí a

ataří dědové by bujaře přeskakovali
a a dojetím si ukazovali mláto, kam
položili kytku karafiátů o jak byli
že dneska ae jim to už nemůže stát.

-Šaman-

beseda s novináři
fn
Redakce Ekonoma besedovala s redaktory čs.
televize Vladimírem škutinou s Karlem Kynclem.
Za redakci se zúčastnili Oustav Konečný, Jsn
Kovář a Štěpán Bittner.

Konečný: Můžete néra říci váá názor, názor novinářů na cenzuru a na to, jak působí v tisku,
rozhlasu a televizi?
Škutiíia: Já jsem se s cenzurou ve své vlastní
práci v televizi doposud nesetkal. To nemohu říci. Všechno, co bych říkal, bych si vymýSlel.
Do mých pořadů zatím cenzuře nezasáhla. Pokud
jde o tisk, tam už je to složitější, protože ta
které redakce je pod tím kterým dohledem. V některých časopisech je to volnější, rozumnější,
jinde zase ostřejší. Například Já jsem měl sérii
článků do vojenské A-revue. Vyšel jen první článek, všechny Oít tni cenzura vyndala-. To ovšem
není cenzura Úřadu pro tisk a informace. Je to
cenzura vlastní, je to gener9lita. Domníváš se,
že se spíš dá'mluvit o cenzuře vydavatele.
Kyncl; Myslím si, že předseda vlády mél neprostou pravdu, když říkal, že neexistuje předběžná
cenzuře;'Tak tomu skutečně dosud není. Ovšem
existuje značný komplex příkazů a pokynů. Jedním
z nich byl např. ten, který vyšel v pátek po činu Jana Palacha. V pátek večer dostaly redakce
pokyn neuveřejňovat informace o activeeh Sinu
Jana Palacha, která b,y byly v rozporu a oficiálními informacemi. Tokovýmto pokynům so nwaí novináři přizpůsob*t. Myslím si, že vahledaai k této Hitueel pletí, «o řekli zástupci Svozu novinářů jiř, v září, 8<s pro novináře platí v této
eitu&ai ziáftda, le kdy? ns-nftža Pikat pravdu oeleu, bude říkat sloapaň SéstsSneui Ale nabude
lhát-

Bitteer: Pane Skutina, vy jste říkal, Sa jste s*
s cenzurou dosud nesetkal, slo Publiclatici^' me~
gazin, který byl v televizi nedávno uveden, byl
chláěeft 3ž těsně před svýta uvedením "íkoliv nebyl v tisku reklamován.
Skutina: Jsa® zaměstnancem Československé televise, tskž? o tom nemohu mluvit. Až nabudu zaměstnancem ČT, tak vám to přijdu vysvětlit. Pokud jde
o cenzuru, já s ní zatím nemám žádné zkušenosti.
Říkám zatím, jsnž9 tyto řádky píšeme- ¿3. ledne.
V dalších měsících může být všechno mnohem lepší.
Kyncl: Sáctečně bych doplnil něco o tom magseinu.
Publicistický magazín je dosti citlivé záležitost.
Neboí politická satira či politický ksbarot je
svým způsobem pochopitelně citlivou záležitostí.
Za cenzura ověem můžeae těžko považovat proces
schylování příspěvků v redakci, pokud se toho
nezúčastňují osoby Jiné profese a Jiné oblasti,
než js novinařina. CatiKurní opatření isjí neabytnS vilv na pracovníky, ele mluvit o cenzur»'
nich zájezích dost dobí1* nejde. Cenzura je vyhraněný pojam.
Skutina; Myslím, Ža to sni není cenzura, ale
apíS takové dobrá ridy do Života
Sitttiar: Dobrou rmdou uiíSe být í výňatok z ushesaní nadřízených orgáai za 7. I», kde se říká, se rsdjkce Zítřka a Riportére muaí předložit avflj rsíieltSnf pJ4n^
Skutinm Ano, to Je döbrs rede. Taky dobrá rada ja, aby Jiří Hesfefnôn pracoval dále jen
v Oblasti rfleainároíjflí olitiky. Takže mu nsůíiewa nsbíáťiout ;'b,y a^jol na Nový Zéland n psal
o toměJSÍ JrertĚ obilí.

Kyncl: Na roedíl od Vladimíra Jasa etrntíkc
Já nemohu na rozdíl od Vladimíra ^íci, le si
Jich vážím. Myalím si však, 2e je skutečně
velmi správné, Že Tribuna vychází. ŇsJesrs ptoio,.
že přinesla naději, že převezme legálně prepor
ilegálních Zpráv. Je to správné i proto, Se je
naprosto v pořádku, aby se názory Cáati naíí
veřejnosti, neříkám Jak. velké Sáati, projevily
v tisku. Jednak proto, že je to demokratické
a za druhé proto, že jsou to náíory velice
vzácné, takže bychom si jich měli. vážit. TeS.
řeknu asi něco nepopulárního. Pro postoj nešich
lidí pokládám za kladné, ale pro věc samu s
pro demokratické principy neamírně záporné to,
íe sazeči tiskárny Rudého Práva odmítli Tribunu sázet. Je velice příjemné pro normální lidi,
když se dozvědí, že sazeči m»ji takové názory.
Ovšem na druhé straně je demokratické, aby ten
list, protože je legální, vycházel. Čtenáři
mají plné právo svůj názor demonstrovat, tím,
že ho nechají v kioscích anebo tím, 2e ho kupují-

Kyncl: To Je totiž ta podivuhodná stránka naší
tvrdé reality. Body, o kterých jste mluvil ,•
jako Hochman, redakční plény a jiné, Jaou
obsahem asi 18ti bodů, které vydalo předsednictvo IÍV. Nad těmito body se psk sešli představitelé předsednictva a Jvazu českých novinářů, Dospěli k dohodě, které obsahuje asi 15
bodů, z nichž některé jsou v přímém protikladu
s původními body. Například jeden z těch bodů
mluvil o tom, volně cituji, aby se novelizoval
tiskový zákon v tom smyslu, aby nebyla možnost
soudního odvolání -rotí rozho-lnutí lířadu pro
tisk a informace. To je v bodech usnesení,
kdežto v bodech dohody je, že ministr Havelka
doporučí, aby se o novelizaci přestalo jednat.
Dochází k paradoxní, situaci. Těch 18 bodů je
závažných, nebol je nikdo neodvolal. Na druhé
straně ovšem dohoda s novináři vyvrací některé
z těch 18ti bodů. Te3 je velikánská otázka.
Příslušní činitelé se mohou řídit těmi 18ti
body a není nutné, rby znali body dohody. Takže to je jeden z příkl-dů naší politické reality. Příklád dost příznačný.

Skutlna: Vím jenom, 2e sazeči říkali, aí si
to najdou personál.

Skutina: Cili jak říká jeden státník: Kakaja
enarchija.

na

Kyncl: Já je lidsky chápu. Kdybych byl tím sazečem, tak bych to asi udělal taky. Je to velice
obtížné, když musím oddělovat osobní přístup
k věci a obecný demokratický přístup k věci.

Konečný: J=:k nahlížíte ne Tribunu?
Skutina: Já 3i velice vážím toho, že vychází,
nebol se mou osobou ji2 od prvního čísla zabývají. Je pro mne velikou ctí, když já, nestraník, se stávám objektem pozornosti stranického časopisu. Doufám, že se mou osobou
budP« ««bývat i nadále.

Kovář: Považuji to za určitý druh regulace
svobody tisku, že když je umlčována svoboda
tisku na jedné straně, že se bude umlčovat
strana druhá.

/
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Kyncl: Ano, bohužel dnes žijene v tak deformované skutečnosti, že t-^to závislost neplatí.
Kdyby platil*?, al vychází třeba čtyři Tribuny.
Kovář: Dovolte, abychom přeňli k dalšímu tématu.
Již v obrodném proce3u 3e ps^la o určité zaostalosti Slovenska, cokud jde o progresivní politický vývoj. Tato otázka je pro nás v scuč'isné
době velmi rnl'"ivá. Postoj slovanských kolegů
jak ko stovce. t-»k k činu Jana Palscha je poněkud jiný než náš. Můžete k tomu něco říci?
Kyncl: Já si myslím, že 3e demokratizační pro-,
ces vyvíjel zcelT Jinak v českých zemích a jinak na Slovensku. Z psychologických a národnostně pochopitelných důvodů většina Slováků viděla
cíl obrodného procesu ve federalizaci. U nás,
v českých zemích, byl tento cfl daleko širší.
Pokračuje to svým způsobem dodnes. Přijetím
federalizačního principu Slováci dosáhli 3vých
národnostních sílů značně později než my.
Mám skutečně ten dojem, že se na Slovensku po
padesátých letech prakticky opakuje situace a
pocity Čechů z roku 1918. Te3 bych měl mluvit
o osobě dr. Husáka, protože on je avým způsobem personifikací boje slovenakého národa ža
politickou s?mo3titnort. Celý život doktora
Husáka byl veden a tímto 'pro Slováky tak důležitým cílem. Kvůli němu byl doktor Husák zatčen. Pro něj, když nebyl zatčen, pracoval. Je
tedy naprosto pochopitelné, že jeho postavení
na Slovensku je značně silné nebo je asi u mnoha lidí silné. Nejen postavení dr. Husáka, ale
celý historický vývoj 3ebou nese právě ty rozdílné rysy ve všech oblastech ve srovnání a
českými zeměmi. Ovšem dnes, toje 23. 1., Jsme
se dozvěděli jednu strašlivě zajímavou věc.
Mám na mysli dopia ZVS z Brati3lsvy , který byl
čten na meetingu ve vaší škole, ^opis je formulován nesmírně ostře, podle mého názoru až
anarchistický. Mám dojem, i když znám Jen dopis
a na Slovensku jsem byl naposledy před dvěma
lety, že se tady ukazuje je.lna věc. Čím je všeobecné demokratizační hnutí stále více přesouváno jednak situací, jednak 1 praktickými činy
slovenských před t°vitelů nebo některých představitelů. tím je re-kce ni toto zasouvání
d°leko výbušnější. Myslím, že se nedá srovnat
dopis ZVS, pokud jde o tón, se žádným prohlášením českých vysokoškoláků, které znám. Prohlá.šení českých vysokoškoláků je ve srovnání
s tímto daleko umírněnější, a prosím, °by Jste
to nepokládali za nacionalismus, daleko serioznější. Podtrhuji tu psychologickou stránku
věci a nedivím se, že prohlášení ZVS je tak vý-

bušné a anarchistické. J?me v podivuhodné situaci, Jame v jednom 3tátě a máme velmi málo
informací o nás samých. Je to příšerná <ituace.
Zdá se mi, že by bylo dost neseriózní bavit
o tomto problému dále. Myslím, že nám to ukazuje, vám jako studentům, nám jako novinářům,
a ještě více politikům, že musíme poznat .příčiny určitých stanovisek reakcí a tendencí.
Bude dobré, když češi i Slováci na vlastní kůži poznají tyto příMriy. Vždyl jame proboha
v jednon státě.
škutina: Pro Boha jsne v jedncm štítě, ale pro
dr. Husáka jsme ve 3tátech dvou.
Konečný: Chtěl bych se vás zeptit, jaká je situace mezi novináři na Slovensku, jakou tam
mají pozici.
Kyncl: Mohu a musím odpovědět velmi krátce,
Jhci-li být seriózní. Není možné teoretizovat
bez osobních znalostí situace na Slovensku. •
Situace slovenských novinářů jako konec konců
situace všech politických sil na Slovensku je
nesmírně složitá. Nemohu vám více říci, jelikož
jsem také velmi špatně informován. Já di to netroufám,
Skutlna: Já také ne.
Konečný: Dovolte poslední otázku. Odvážíte so
nějaké prognózy do budoucna, která by se týkala
naší situace?
Škutina: 21. března přijde jaro. Byl bych nerad,
kdyby v letošním roce přišel zas 21. srpen.
Kyncl: Já nechci malovat straky na vrbě a tak
6i myslím, že bude daleko lepší, když na tuto.
itázku neodpovím. Já nejsem schopen, nechci...
Konečný: Děkujeme vám za rozhovor.

Zpracoval

- šb -

Jak si jistě každý vzpomene, byla sobota
i. ilnora obzvláší krásný den. Slunce krásně
svítilo a jehô pspr3ky lákaly ne odpolední pro
cftézku. Ani já jsem neodolal. S několika přáteli jsme se jali bloumat pražskými uličkami,
které jsou t°k kouzelné a vždy člověka překvapí
něčím neobvyklým. Tak tomu bylo i onu sobofcu.•
Došli j3me až nB Jedno malé náměstíčko, kterému
vévodil z jedné strany kostel s z druhé ftriny
obstarožní hotel s honosným názvem "U Haštalfi".
Avěak časy se mění. Již několik měsíců má náměstí jinou dominantu. Ve vzorně vyrovnaných
řadách zde postává několik osobních s nákladních automobilů cizích poznávacích značek.
Dokonce i pár obrněných transportérů tu může
vnímavý pozorovatel zahlédnout. Všude kolem
se procházejí vojáci. Jsou to mladí, bystří a
chrabří molodci. 5tíhlí, větrem ošlehaní mládenci vystavují kolemjdoucím na odiv svá slušivé ke krku upnuté uniformy. Zdánlivě si nikoho nevšímají. Družně se mezi sebou baví,
starnjí se o to, ebý Jejích vojenská technika
bylo bez poskvrny. Kolik kbelíků vody musí
tito hoši nanosit, aby mohli být spokojeni
9 či-totou svých vozů. Ale pozor! Nevšínsvost
rovětských vojáků je jen zdánlivá. Bedlivě .
sledují okolí a běda vetřelci, který vstoupí
na náměstí s nekalými imysly. Vojáci oživnou
a již je vetřelec odváděn na komandatúru.

50VrtskS vojenská technika Jim nás. gilrtg
zapůsobila svou mohutností. napřemoSitelnástí
R nebojím se to říci i krásou. 1 pojsli jsiia
úiiyal pokochat sa touto krásen s saCall Jsme
vis zevrubné prohlížet. Byla to duklsíná prohlídka. Poklekli jame., abychom sohil -iosyt* '
vychutnat taje podvozků. Pr-ohílžeji jíi^s šsi--•
dičký vůz, každičkého vodáka. Přítel Vs8.»Jt' ;
dokonce vytrhl celový *etr, To věcfc ;
dělat. Bystré oko vojáka, který se dfvel A OtoW
komendatury , uvidělo. Jeho dstfi vzkřikla íi«
vojáka, který konal alužbu; "Vezmi ¿avot*
Tvrdi osmahlé ruka dopadla na rameno ubohého
Václava a již byl můj nešlastný přítel odváděn.
Dostal jsem strach a běžel jsem ÍS ubožákem,
Tak se stalo, .že jsme byli odvedeni oba. Pří®
tel Eda zůstal venku.
Sovětští vojáci nás hodili do kancelář*
Je to malá, vkusně zeřízená místnost. U stšny
Je zašlé kanape s jemnými, decentně mastnými
skvrnami. Na masivním kancelářském stols j?
přeplněný popelník a obrovský balík Zprévi
U zdi je registračke, ko které jame byli postaveni. Uprostřed okénka, které vede na chodbu, je otvor. Asi proto, že sovétětí vojáci
jsou tak zaneprázdněni,' že na uárti Okn» .jim
prostě nezbývá čas. Celou místnost oe»étiGje
žárovka bez stínítka. Zkrátka kancelář jedns
radost.
Zde jsme sa tedy octli. Spolu s nási vešel
do místnosti větší počet příslušníka vstupitelského vojska, kteří se přímo třásli svěd^vosíí.
"Žaměritěl, pakažl aaměritěl," vskřikl jeden,
zřejmě vůdes všech, Jelikož měl ns rameni nejvíce hvězdiček. Byli jsme překvapeni s nechápali jsme, oo od nás ti dobří hoši žádají.
Přinutili proto Vaška zvednout ruce a jt>ii se
ho prohledávat. Vyndali mu z kapes šňůru od
žehličky, klíče, které pečlivě prohlédli. Bfskonec položili na stůl kulatý ocelový mstr.
Podle šumu a výkřiků Jsme pochopili, že oetr
je oním předmětem, který sovětští vojáci tak
hleď»li. Měli z něho přímo dětinskou radost.
Ubohý metr šal z ruky do ruky. Vojáci si ho
dávali k uchu, k oku, třásli jím a ana-Žili se
jej rozebrat. Podle jejich hovoru a obdivných
výkřiků jsme poznali, Se vojáci považují obyčejný ocelový metr íeskos" oveneká výroby se
z»měřovač západního původu. A vskutku, povytáhne-li se takový metr trošku z pouzdra s "
přiloží-li se k uchu, nevypsdá už vůbec Jako
metr, ale jako něco docela jiného. Vypadá jako
zeměritěl! Byli jsme zahanbeni. Teprve sovětský
B&asBieggs^-i^-^iasgsagg?

•voják nám musel otevřít oči. Jek bystří Jaou
chlapci, kteří přlSli zachránit naši zemi.
Po delší době se nám přece jen podařilo přesvědčit sovětské vojáky, 9by změnili svůj názor a nepřisuzovali ubohému metru něco, co si
vůbec nezaslouží. Chvíli jsme mlčeli. Potom si
Vašek povšiml balíku Zpráv. Po jeho otázce, co
že je to vlastně za noviny, kom and i r viditelně
pookřál. Dal nám každému hr3t této tiskoviny a
požádal nás, abychom to rozdali. Když jsme odmítli, projevoval nelíčené překvapení a ptal ae
počemu. Odvětili jsme, že je to samá lež. V tom
okamžiku přede mne komandir přisunul jeden výtisk oné proskribované tiskoviny n výkřikem:
"Pakaži, kdě zděs loží" Jal jsem se tedy listovat a pratem jaem ukazoval na jednotlivé články.
Svá gesta jsem doprovázel slovy: "Tady je lež,
tady taky, tedy zase." Komandir mi vytrhl tiskovinu z ruky s poznámkou, že když tomu nevěřím,
eí to tedy nečtu. Tak jsem také s povděkem
učinil. Komandir byl opravdu rozzloben. Ptal se
nás, co tu děláme a co zde vlastně chcetoe.
Když jsme mu odpověděli stejnou otázkou, podíval se ns nás s neskrývanou ironií a se soucitem. Potom pravil: "Vy později pochopíte', proč
jsme zde. My jsme pochopili.Kdybychom nepřišli
my, přišli by imperialisté!" Poté se nás zeptal,
máme-li rádi západní Německo. Odpověděli jsme
záporně a dodali jsme. Se nemáme rádi ani je.
Podíval se na nás s pochopením e pravil} že
jsme oběl západní propagandy. Další konverzaci
na toto téma přerušilo otevření- dveří, ve kterých se objevil náš přítel Eda, doprovázen
sovětským vojákem. Radostně jsme ho ipřivíteli.
Chudák Eda. Tak dlouho se před vraty komandatury domáhal našeho propuštění, až byl zatčen
také. Hned nám bylo veseleji. Za chvíli se opět
otevřely dveře té kouzelné místnosti a dovnitř
byli vsunuti ml^df manželé s fotoaparátem.
Byli obviněni, že fotografovali vojenskou techniku. Nebyla to pravda. Manželé fotografovali
věž kostela. A bylo nás pět. Komandir si nás
postavil do řady a zadumaně si nás prohlížel.
Poté chápavě previl: "Ech, malaäož." řísčež
opět zmlkl. Za chvíli zvolal: "Dakuměntyí"

Nezávidíme vám, Pražáci

Odmítli jsme je vydat s odůvodněním, že je déme
do rukou pouze pří lušníkům naší ;/B. Komandir
dále nenaléhal. Za chvíli vskntku přijela
hlídkn VB. PřísluSníci napsali seznam našich
nacionálií, o který požádal kommdif ormády
spřátelen/ zemí}. Měli jame se k odchodu. Ještě
před tím poručil komandir, aby mu manSela vy»
d-.li "ilm. Muž n i m vyňal Pomalu ho roztáhl
a nechal ne něj dopadat světlo žárovky , čímž
film íplně znehodnotil. Poté 3vitek zmrČkal
a hodil jej kotnundirovi do obličeje. Jsem
přesvědčen, že nebýt přítomnosti naši VB, odeéli jame z komandatury s mírně pochroumaným
ídravím. Příslušníci VB nás odvedli náaoddSlení
do Benediktinská ulice, kde po téměř dvouhodinovém čekání byl s námi sepsán řádný protokol.
Tím skončila naše vyzvědačská aféra a metrem
na Haštalském náměstí.
Pozn.: Jestli si čtenář myslí, že to, co
právě četl, je výmysl, tak se mýlí. Všechno je
úplná pravda. Můžeme to odpříaáhnout.
- So -

vedeckých

rad ách
Chtěl bych podat několik informací, týkfijící
se Vědecké rady či lépe řečeno Vědeckých rad
na naší škole.
Sxi3tuje celk«m pět. Čtyři ne fakultách a
pátá - vrcholová, Vědecká reda VŠE. Jest mýa úkolem, přiblížit vám zejména činnost té poslední, Jak Jsem ji poznal z několika málo zasedání.
Několik faktů, má 21 členů pedagogického sboru
naší školy + 7 externích členil + 5 zástupců ROH,
vojenské katedry a studentů, neuvádím jejich
jména, protože jsou uvedena v Studijním programu, schází se přibližně Jednou ze měsíc. Zástupci jsou proti minulým létům 2, vím, že vás Budou zajímat Jejich jmén<ä, proto Je uvádím Eduard Major a Jiří Mejstřík. Náplň její činnosti Je velice složité popsat, protože se neaabývá průběžně stejnými problémy, ale pokaždé má
Jiný obsah jednání. Abych vám co nejvíce přiblížil Její práci, uvedu několik bodů z jejich zasedání: jmenování mimořádných profesorů, pedagogické styky se zahraničím, ediční činnost, vědecká činnost, výst-vb" školy ...

H , EKONOSS

Vidíte, že se vědecké rada školy zabývá problémy globálními, ale přesto vám možná něco v ,loji náplni 3cházi, možná že vás napadnou otásky
Jako: A co o studentech, o těch se tom nemluví? •
Co problémy samosprávy? Jak mohou studenti zasahovat do chodu a činnosti školy?
Dostáváme se k otázce Student a jeho škola,
a to nejen pouze ve vztahu studijním. Je paradoxem, že to nebyli studenti, ale naopak profesoři, docenti a asistenti, kteří přišli a návrhem, ale nejen s návrhem, ale požadavkem, aby
se studenti zapojili do života školy. Prosím
vás,-uvědomte si, že toto je ohromným oceněním
nás studentů, že v nás naši učitelé vidí nejenom objekty s nimiž pracují každý den v učebnách, -ale že v nás vidí lidi, kteří jsou schopni asmi přemýšlet, organizovat. Proto se na pořadu Jednání Vědecké rady zatím příliš mnoho
studentských problémů neobjevuje , ale ještě
Jednou nodotýkám, není to vlna pedagogického
sboru, ale nás.
Pro zlepěení naší práce nás zatím napadají
tyto alternativy: vytvořění několika 3kupin studentů, specializovaných na určité problémy, které budou no pořadu dalších zasedání Vědecké rsdy. lyto problémy, které budou předkládány
skupinami studentů, budou alternativami na
řešení všech problémů z pohledů studentů. DalBf alternativou je vypsání konkursu na vytvoře-.
ní koncepce Studentské samosprávy.'
Jedna akce, která je již připravována, Je
Rovelisace vysokoškolského zákona. Byl vytvořen tým lidí při Pražském studentském parlaHenta pod vedením Jiřího HrůSi a Matúše PÚlla,
který konzultuje své návrhy s našimi pedagogy.
Nechceme, aby vznikaly izolované skupiny,
které-by mluvily za všechny studenty, proto
vám všem nabízíme spolupráci, žádáme vás o akti-vní~"při8pění v naší práci. Proto všichni,
kteří máte zájem o to, v jakém prostředí, Jak
a jakými pravomocemi i jakými povinostmi dostudujete, nebo budou studovat ti, co přijdou po
nás, ozvěte se, pomozte nám, ale především sobě! - Jako závgr bych použil výroku Jednoho z děkanů: Syslím si, že dobrým tréningem pro hádání
se a vládou bude hádání se a námi učiteli.
MEJDA
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I nestal jeot den, jíaí počíná o« týden
zápočtový. Stará prsnoatike dí, íe Je hlupáka®
ten, kdo při aobé nenosí indek J12 i týdny předem /pokud ovíSem chodído fikoly/. íltévá se totiž, «e ten který pedagog Jr> postižen černým
morem, chřipkou, zimnicí a podobně a v okamžicích, kdy na něj neduh útočí drobnými drápky,
začne onen nebožák v zoufalství podepisovat
vše, co nrj pod ruku podstrčíte, neboí už není
schopen kontroly. Mnoho fiškuaá ei tak vyčíhá- lo svou chvíli a ku zápočtu šíaatně přišlo. Že
pak už do školy nechodili Je nasnadě,

Podotatné Je «fiat Jeho (Selái Sfiitfv.-at, '"oM.,
- zavrčí, vytrhne infltx % ruky StjdáVí^y, divoce v něm zaěkrtibn o m v H Í indexem pryč 'sp£<s
"Zmizte"! btudék sa rohem utevřt iniJítiíku
a sirá s posvátnou úctui ns rubrikvt.. '-de ae
skti: " Započ terio ",
Ach ¿kde jsou ty
kg;; vé* bylo Jednodušší. v dobách vykořisťováni iííov&íb člověkem přicházeli mravné Jk«zer.í « t u & e M
«nivarsitním pedelem s edívzdár-li <HU
der s vloženýv< lístku a bankovkou. Ne listfeu
bylo napsáno, které testy /rosumSj iápó&iy/
p. kandidét potřebuje a Cd kcíio. Co otestovaný předmět - to 10 Kča. Podií přeskaumal hod-

t Pokud není pedagog zachvácen dobrotivostí
/2 týdny předem/, či černým morem, Jc třeba
*

poatoupiti obvyklý zápočtový rituál. Pan aaiatent dlouze zkoumá presenci a pak vyneae
verdikt: kdo moc chyběl, napíše 3i test 8 kdo
nechyběl si to nnpíše taky, aby o nic nepřisel. Příští cvičení chodí p. asistent po s5et>ně a zarputile akřehotá: Éééééáhi Podívejte so
ne váš tééééééstlll A nedá sápočet pro Jistotu
nikomu, pročež os studenti za ním táhnou Jako
med; třeba až do září.
.U podobného typu aeiatente Je najlepší
taktika mořeni, sužováni, obejdování, aneb
jak ae říká "VOMETÍNÍ". Student bez zápočtu
se muaí vynořovat odevšad, k«u asistentovo
oko pohlédne, aí je to vs škole, na ulici,
v lese, v"kanalizačním potrubí, ve skříni
v páně asistentově ložnici,
fotbale, v menze, v šuplíku jeho rtolu n- '-tedře, z rezervoáru, za volantem parního válceř či v kotelně. VŠE tem, kde ae pálí tajná spisy a b*snedéjné případy mezi studenty. Student fcaz zápočtu se mu3Í stále vyčítavá zjevovat Jeké Bílá paní, v ruce třímat index a ševelit rtoms.
Je zjištěno, že po 826-téa zjevení se pedagog
dožere, popřípadě nejdříve zbledne a omdlí.

notu bankovky a počet testi a - do 24ti hodin
zařídil a dodal. Ach vy krásné staré Časy!
Zde ae autor přimlouvá: Na tnauguraci vidál nového pedela VŠE. Měl fialový baret a plnovous; Leč byl mladej a určitě potřsbnej ...
...vždyt on by si přilepšil
i ta.yž čaay
se změnily a je to všechno jinak, včetně toho
vykoři slování.
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KAPITOLA V.
Zápočty

i zkoušky, ale 1 jiné podivnosti

se zaznamenávají do indexu. Index je malá kníätička, vSeliJak pěkné v barvách vyvedená, kto-

a PATER JakcS J INSCP.IPTIO »

rou jest studentům ochraňovat! celých 5 let,

RUM je Název pře hlášky i jméno přednášejícího!

V dobách velice dávnych, ba ještě starších
se on? mslá knížka Jmenovala "KNJZKA OPOWJEDNJ"
/Knížka opovědní/. Je velice těžké představit
si ony bohatýrské doby atnré Karl n vy ur.iversity /VŠE totiž Ještě jaksi nebyla i když to nesouhlasí 3 tvrzením, že "ekonomické činnost
a ekonomické zájmy lid-tva Jaou najstaršími
a nejrozvinutějšími ze vfech činností lidí"/.
Můžeme se dnes už jen dohadovat a domýšlet.
Neboí "odpovědění"test rovno "formálnímu oznámení spoi-u třetí interesované osobě" a "opovědět" Je totéž co "vyhlásit nepřátelství, válkiň

QUOD PER-HEB. DOM. HORAS je počet hodin cýdná.
Budete'14 potřebovat test, čili zápočet, požádejte P. T. pedagoga, aby fám udělil SCHOLAó
FREQUENTATAS TESTANTUR MAGISTRI.
Jinak je index lectionum krásní podlouhlí
knížtička, v tvrdémpapunôekluvaEáré. Sa íWtai
straně je i návod k použitie návod :e stutítU
na UK. Za zmínku stoj f již úvod:
"Každý řádný studující

který chce býr.i

připuštěn k přísným zkouškám dot'torekýa neba
3tátním zkouškám, jest rvovíben: a, b, <?,

£'Cll ° pig

Za určitých podmínek sl lze tudíž představovat,
Že žák neboli mendík, zapsavši si předmět a profesora do své knížky odpovědní, opověděl mu t"k
vlastně téměř válku, i/aa-ym způsobem se ono opovědění řešilo, těžko říci. Nu ale doba to byla drsná-a bojovná - patrně se slabší šermíři
8těží doětali letního semestru a tím i zimních
zápočtů, zatímco šermíři zruční a lišky podšité,
záludné chvaty a výpady ovládající, se vesele
zapisovali sž do absolutoria /o zručnosti profesorského sboru snad netřeba mluviti/. Obě
strany - pedagogové i mendíci - nosily hrdě své
trofeje: probodané opovědní knížky nebo Jmenovací dekrety vysokoškolského profesora páté hodnostní třídy.

Jest .tam plno, dnes.jíž žertovných, slovních obratů, ale orávS ta starobylost a důkladnost dotvrzuje kvalitu studia. Více psáti nebudu - zeptejte se pamřtníků.
Je dobře, že novodobý "Výkaz o studiu"
není psán latinsky. Dodnes bych nebyl schopen
jej vyplnit. V mé době totiž kdosi usoudil, že
už je té humanitní blbosti dost a poslal celou
naši třídu vyrábět telefonní budky. Latinsky
tudíž neumím, ale případným zájemcům jsem zato
ochoten poradit, jak volat z budky bez použití
jakékoliv mince. Ale zpět k naší věci.

Velikou legrací musely být obhajoby a jim
podobné turnaje. Jak známo, tyto věci se. dělají
před komisí - a braňte ae třeba sedmi lidem mářa jícím svými kordisky. Ztrátovost tehdy byla
určitě větší než třeba na Mat-Fyz dnešní doby,
kde do 2. ročníku se prodere někdy i 51% původně zapsaných.

Na první pohled snad není jasné, proč se
indexu říká výkaz v řeči úřední a výkazu index
v mluvě studentské. Ono je to tak. Výkaz je t r
proto, že dnešní d oba je dobou výkaznickou.
Vykazuje se vše: koeficient rozestavěnosti,
nákladovosti, vykazuje se sběr léčivých bylin

Doba po první světové válce slynula učeností. Naše knížka se zove INDEX LECTIONUM /quas
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čhé, protože IKDEK SCHOLARUM E'i NOMTNA MAííISTRC-

přehled:

0

eio-

Ještě zapsat do přednášek. Je to značí:« ,.'í>ánodu~

rovnô školství, jak nám poslouží tento krátký

w

s?ř

f/.CJVri? 3

Žite akademický slib a už Jste v

ne-li více. Index byl vždy odrazem doby a ú-

1 I

freguentaturum rite prófeaeua es V

nam přednášek, do kterých byl zepsár. ,'jake fááajjposluchač.
Kromě jméně vyplníte i rubriky pKIOSIJDS
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Žáky ZD§ erwm» tak, jako ue vyVňsaH oplioí *
veřejné dopravy. Vykezuje se vyóodsTtost,
financovanost, vyo*> jednsnost, s*dluSeno*í
i neschopnost. Proč tedy névykaisovet i
a.lVo?
Co Cech, to zručný výKszník. 5ia druhé etpanS
räak «á náš národ pozoruhodnou vlastnost. 2f>
nerad zapomíná názvy již dlouho mowdH u*
v n é <1 rýmy81 en«4, kt«ré při nějeké reforo-S >>ŕly n-hr^Seny záhadnými novotvary»
A tak Jako se 3tále fiká kšilt, iiilana,
Pensijňák, Masarykovo nádraží a ŽlSkaberk, í-ude se nadála tvrdošíjně říkat i indsx. Možná,
že se to jednou zase uzákoní, až první reformátoři budou x spravedlivé zatraceni a odneseni do —
/nebe/.
Se slzou v oku autor konstatuje, Se kvalita indexů již není ta, co bývala. Dřivé byl
index cosi jako malá knížt.ička v papncSekiu
pevně plátnem svázaná. Vydržela »Scotoiy útrapy
i zlé nakládání a svým ro^měram /tleuSlkot*/ ses
bezvadně hodila k podložení autorova Viulhojísiho psacího stroje. Byla b^rvy Sedo—ročrá se
speciální konstrukcí ve břbeťi. Totiž keždá tato knížka se roztálá a ve vazbě rozpadla mezi"
ů stranami 2 a 3» Uprostřed tak vynikla ohavná
strouha, z které čněly vazačské provázky.
5ra děla; že kdo nesplní zkoušky a zápéofiiy ea
první ročník dříve, než se mu index roztrhne,
•nebude už mít tu 3Ílu zmíněnou propast přeskočit a tudíž 3ko"u opustí. Další pověra přsVi,
že ten kdo se ns fotografii dívá ven z indexu
/tj. vlevo/, musí časem ze Školy vylétnout.
Pohled dovnitř /vpravo/ znamená kladný DOieSr
k učivu, pedagogům a vůbec ... což zn«mená suma sumárum červený diplom.
Na obou pověrách cosi bude, jak ;se autor
přesvědčil zevrubným prozkoumáním všech tří
svých indexů.
DneSní index, to už není ono. Plastické
hmoty proniknou všude a tak se současný indttc
dá stočit do úzké trubičky a nosit třeba v duté
holi. Otázkou je, jaké výhody by takové počínání přineslo. Jediná krása umělých hmot je jejich
barevnost. Před katedrou matematiky to nedávno
vypadalo Jako invaze 2íňanů a maoÍ3tů. Jen jejich vůdce měl knížtičku šedivou. A všichni mi
mávali a mávali a zápočet nikde.

VEOMČVÍ WTIMU05T¡
Redakce se rozveselila, když jí došla in-

"Ekonom" má nového šéfredaktora. Je jím

formace, že poelední číslo "Ekonoma" bylo «aba-

Gustav Konečný, který-bude jistě tím správným

veno ne hranicích nejmenovaného německého stá-

mužem u kormidla a koryta. Volba šéfredaktora

tu. Naše radost poklesla, když jsme se dozvě-

se odehrála v lednu na prvé letošní redakční

děli, že se zabavují prakticky všechny česko-

schůzi. Gustav Konečný přejímá Žezlo po dvou

slovenské tiskoviny, logaritmickými tabulkami

intrikánech. Prvním a nich je známý J. Kovář,

počínaje a "Rudým právem" konče. /PBtrně proto,

který po tŕ'leté absolutistické vládě v redak-

aby nedošlo k počeskoelovenStěuí místního oby-

ci odjel do Anglie, jsouc zde již příliš zná-

vatelstva/. Běda, a »y;myslili, že jsme zas*

mým číslem. Jeho poeleán' zásluhou bylo vytvo-

něčím vynikli ...

ření minulého "super-čísla". Budiž mu Anglie
lehké t Druhým intrikánem byl E. Major, jež byl
dosazen na šéfredaktoři místo tričkem. Kovář,
Nedbal, l'ajor a Barnabáš jsouce předem dohodnuti, zmanipulovali totiž členy redakce. Naštěatí byl výsledek schůze zrušen, protože se
odvolali členové ze Vzdálenějších koučů Prahy,
kteří.v důsledku objektivních potíží nemohli
být schůze a volby úäpatni. Tudíž byl na další
schůzi zvolen G. Koňěíný, který jediný skýtá
záruky vně i uvnitř redakce, že bude dobrým šéfem.

The narne of the game is con
Podšéf padouch Barnabáš měl zajistit dotisk minulého čísla, což neučinil,kdyžtě raději odjel na hory. Kdo s vás tedy již "Ekonoma"
nedostal, bijte jej na-potkání. Jeho mrzkost
je tím větší', že za záminku pro svůj oďjezď
si vzal hledání dívky svého srdce mezi posluchačkami 2. ročníku, U

5. na ZVK. Jelikož nic

nenašel ahodlá odjet' znovu ze stejného důvodu,
hledá redakce jednu pohlednější, leč ráznou
dívku, která by Barnabáš« držela v Praze
a zachránila tak tÍ3k dalších čísel "Ekonoma".
/Písemné nabídky na 215"./

Redakce byla přeorganizována na jakési
sekce. Je to podivný návrh jednoho ze šéfredaktorů. Nyní se nikdo-neyyzná v tom, kdo co vlast
ně dělá a co kdo má na starosti, pročež vládne' v redakci pustý zmatek. Jediným kladným bodem jezatím to, že grafik Tonda přesunul takto svou dívku do své -redakce, aby mu byla nápomocna a po race, čímž se vyřešilo mnoho prob.
lémů /jehot/j
'.
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Zápie končí 18. února, kdy redakce rozeznala, že už jaksi začala doba zkoušek a s velkým bědováním se rozhodla složit zkoušky. Rozcházejíce se, zvolali redaktorové starobylý
redakční pokřik:

Ajaja juch!
Ajaja juchl
Ajaja juch,juch, juch»»
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