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Kolegyně a kolegové
Jak tomu bývá zvykem každoročně na Nový rok, učiňte i vy jakési bilancování dnů, které se již nevrátí. Připomeňte ei úspěchy, kterých by3te si třeba
jinak ani nevšimli. Pátrejte ve svých myslích po stastných chvílích a radostných
událostech! Já vím, bylo jich žalostně málo. Bylo mnoho krachů životních i jiných. Ale tím si přece nebudete kazit tento slavnostní den» Vyadvihněte si raději to pěkné, co vás potkalo, aby se zastřel balast zla a neštěstí, nepochopení
a bůhví čeho jiného, kterého sice byla většina, ale to přece nehřeje a nesmí
hrát žádnou úlohu. Neboí to je to pravé umění žít. Žijete ve společnosti, která
vám dává vše, na co si vzpomenete, dokonce i na co byste si ani nevzpomněli, za
což jí musíte být vděčni. Proto se snažte žít tak, jak je správné žít.
Radujte se a množte se! Studujte, studujte a studujte! jak vám radí klaä£K3Sgo A nestrkejte prsty tam, kde to není žádoucí. Spálíte se a bude vás to
jednak bolet a jednak mrzet.
Každý má nějaké ideály» Nedodržujte je, je to dogmatismus a také trochu
sebevražda. Není nad pružné ideály.
Zapomnětlivoet je dobrá věc» Mít někoho rád, stejně jako za něčím stát,
se nevyplácí. Počítejte! Jste přece technici» Všichni vás omluví» Je velkorysé
zapomínat. A tak lidské. Uvěřte tomu, že každého, kdo udělal chybu to mrzí» Je
mu to nesmírně líto. Až váua někdo ublíží, věřte, že se jenom spletl, že už by
vám nikdy nechtěl ublížit jak tělesně, tak duševně» Pak dospějete ke kýžené blaženosti»
Přeji vám do nového roku, abyste měli, co se vám líbí, dostali ženu podle
vašich představ, měli děti a papuče, byli sytí, bohabojní a spořádaní, dodržovali kázeň a sebekázeň a nikdy nemuseli strkat praíty do toho, co vás nepálí.
Budete mít plat, byt, postavení, úctu a můžete spokojeně zemřít. Nebude vás škoda. Každý tam jednou musíme. A čím menší škoda, tím klidněji se umírá.
Napijte se, připijte si, ale neopijte se! Člověk pak přichází na divné
myšlenky» Více méně neurvalé, i když pravdivé. Pamatujte na to, že je zima a ta
pánu tvorstva příliš nesvědčí» Seäte spokojeně v teple. Plujte po proudu. A radši si řekněte» Odpustme si, co jsme si. Je přece doba hromadného odpouštění.
Dívejte se s uspokojením do budoucnosti. Ta opravdu vyžaduje smělost vašeho pojetí a hlavně optimismus» Mějte ho! Ale neplejte si ho s drzostí a ignorantstvím. Zaujměte každý své místo, které je vám předurčeno. A dělejte hlavně
to, co se od vás čeká. Jinak byste mohli někoho překvapit a on by na vás vzal
hůl. To vám přeji a to od vás očekává každý slušný člověk.
A kdyby váa přesto někdy napadlo něco, čemu se dnes smějte jako bouřliváctví, vezměte rozum do hrsti a řekněte sis Dvakrát měř a pak to neudělej»
A opakujte sis "Otče náš, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim hříáníkům." Budete vyslyšeni.

PRASTARÉ' METODY
V NOVÉM ROUŠEJe to již hodně dlouhou co jakýsi Herostrates zapálil chrám, aby vešel
do dějin. Tehdy nepřišel ještě na to, že pravé pohnutky jdou skrýt třeba za boj
proti pověrám a falešným bohům- Jeho metoda se od té doby velmi zdokonalila,
i když většinou neběží o chrámy. A po tomto úvodu chci konečně mluvit o konkrétních věcech, o novinách«
Pochválí-li někdo v úvodu článku napře pecaře (úmyslně vybírám řemeslo,
které dnes již ani neexistuje, protože běží o věc obecnou a nechci se nikoho
dotknout) a dále píše již jakékoliv věci, najde se určitě nemálo pecařů, kteří
kvůli té pochvale jsou schopni mu dát za pravdu i v tom zbývajícím. Dnes je
v módě pochválit tzv. "prosté lidi". Čtenáři (či jejich většina) sami sebe za
prosté lidi považují. A pak se pomluví film, knížka či divadelní hra, že je
"prostému čtenáři" nesrozumitelná; a ono opravdu to kritizované dílo pro toho,
kdo si nechce "kazit" požitek z uměleckého díla myšlením, nesrozumitelné je.,
Potom jeden z těch "nejprostších občanů" napíše novinám protest proti tvůrcům,
činitel, který má důvěru lidu, apeluje na příslušná místa, aby byly vyvozeny
důsledky« Dnes se vede mnoho řečí o tak zvané "elitární" teorii, o teorii, která (schematicky vzato) dělá rozdíl mezi "elitou" a davem« Její odpůrci poukazují na její protilidový charakter, ale že tato teorie funguje v praxi, nevidí.
Tito odpůrci se nesnaží působit na dav, aby dohonil alespoň z části intelektuální "elitu", ale žádají na "elitě", aby se i intelektuálně (a to hlavně) přiblížila daleko nižší myšlenkové úrovni davu. Jejich články se hemží "prostými
lidmi" a argumenty typu "umění se dělá proto, aby je kéftzumovali obyčejní lidé,
a když mu každý z nich nerozumí, tak je to umění špatné". Kdyby někdo napsal, že
i "prostý člověk" musí myslet a nemyslí-li, jeho škoda, moc sympatií by tím mezi čtenáři nezískal přesto, že by měl pravdu. A tak ^xsniká paradox: odpůrci
"elitární" teorie podporují vznik davu a tím na druhé vznik "elit". A nemyslící
člověk z davu, když cítí tuto podporu, vystačí s popisnými realisty, big beatem
a Čingischány. Netvrdím, že jinak by si s tím nevystačil, takovou sílu noviny
nemají, ale takto je v tom ještě podporován. A plní při tom svůj "ekonomicky"
úkol - vykupuje brak, méněcenné zboží, a ne právě za nízkou cenu.
TeS se pokusím rozvést tyto věci i mimo oblast umění« Řekněme např., že
nějaký "prostý člověk" si koupí výrobek - zmetek. Po všech možných stížnostech
sedne a napíše novinám. Ty zkritizují podnik, ten vadný výrobek vymění, občan
poděkuje novinám a spravedlnosti bylo uděláno zadost. Podnik udělal sebekritiku
a je z obliga, noviny udělaly kus práce a jsou u lidí hezké (event. i odvážné)
a občan je spokojený. Ale jak je možné, že takový výrobek se dostal na trh?
Kde je záruka, že se nic takového již nestane? Ono se to klidně stane podruhé,
potřetí a historie se bez velkých změn opakuje. Jde-li o nějakou větší věc

(napře sídliště nemá teplou vodu) zajdou noviny i tak daleko, že zkritizují
nějakou směrnici » Ta se nakrásně změní, přijde nová směrnice, která je stejná,
jenom chytřeji formulovaná» A tady to končí pokaždé» Kdyby tetiž přišla směrnice opravdu věc napravující, byl by dotyčný podnik a s ním i "prosti lidé" v něm
zaměstnaní diskriminováni, neboí

v jiných resertech by stále platily staré

směrnice» Celá věc je hlubšího charakteru a nebudu se o ní více zmiňovat, protože bych mohl být veden subjektivním názorem»
A noviny si těmito všemi zákroky získávají popularitu mezi čtenáři. Lidé jim věří v těchto vnitřních věcech někdy až mnoho» Ozve-li se někdo fundovaný, aí již jde o kulturu, výrobu či cokeliv jiného, může být kdykoliv umlčen
argumenty všeobecně známými -

emoce a zmatenest.

A kam celá tato kamufláž vede? Přišly Strahovské událesti. Veřejná bezpečnost rozehnala demonstraci» A noviny napsaly: studenti nepoužili všech legál=
nich prostředků - studenti museli počítat s tím, že když ruší veřejný pořádek,
nebude proti nim používán® "vánočních písniček"( výraz

použitý v nových Lite-

rárních novinách). A vede se tedy spor e tem, na kolik byla brutálnost zákroku
odpovídající prohřešku. Vypadá to, že je vše v pořádku - že noviny nebyly dobře informovány nebe, že je te podmíněno tím, co Ústřední publikační správa pustí a co ne» Ale noviny se ani nezmínily e tom, že asi před rokem

příznivci ho-

landského fotbalevéhe klubu Ajax rušili dopravu a veřejný pořádek, a že VB přihlížela a nepoužila

obušků; po vítězném fotbalovém

zápase často táhae Prahou

200-300 členná skupina vlajkenošů, ruší zrovna ten samý veřejný pořádek jake
studenti a použít protiíínim slzného plynu by se každému zdálo absurdní; příjezd
jakékoliv hvězdy populární hudby je provázeno obrovským shlukem lidí a nikehe
z nich ani nenapadne se emluvit občanům prostřednictvím uličních výborů, jake
to udělali studenti

- ale to je přece jen populární zpěvák či populární fot-

balový klub»». A tak docházím k představě, že rušení veřejnéhe pořádku vzniká
shromážděním myslících lidí, kteří chtějí něco potřebného»
Snad jsou tyto věci lepší u nás, ňež leckde jinde» Je mnoho věcí v pořádku. Ale te mě nestačí, to by mělo být samozřejmé. A neshledávám nic špatného na tom, když chci, aby bylo odstraněno všechno, co připomíná Herestrata.
ZaS

y.

Po zkušenostech z konferencí miiiui^c; vládlo obecné očekávání, že i tentokrát dojde k bouřlivým debatám, prudkým výpadům ze strany opozice, nekonečným dohadům o formulaci bodů usnesení, že bude konference jak se sluší a patří. Bylo
proto až dojemné, jak idylický duch !>e nad letošní konferencí vznášelo Dřívější,
opozice, kterou tvořívali z největší části lidé kolem Elixíru a TASSu se během
minulého roku přesunula na vládnoucí křesla; spolu s nimi tam však zůstalo dost
příslušníků starých vládnoucích kruhů a ták se mnohý starý antagonismus rozpustil
ve vzájemném poznání a spolupráci» Nejlepší ilustrací této selanky je fakt, že
jeden z největších opozičních křiklounů požádal na konferenci o opětné přijeti
do ČSM, z kterého před lety s velkým gestem vystoupil, aby tak kritizoval jeho
nemohoucnost a jeho bývalí protivníci mu nyní s velkým aplausem vyhověli. Je ovšem
otázkou, zda popsaná idyla vznikla zradikalizováním konzervativců nebo zpohodlněním opozice.
Velký vliv zde jistě měla vážná situace vyvolaná událostmi na Strahově,
která působila jako sjednocující prvek. Debata na toto téma, které byla vyhražena
poměrně dlouhá doba, proběhla v takové shodě názorů, že mohla být

předčasně u-

zavřena. Přetiskujeme zde bod usnesení, který se Strahova týká a který celkem
přesně vystihuje názor pléna konference?
"Celoškolská konference ČSM VŠCHT vyslechla zprávu o událostech na Strahově dne 31olOol967° Celoškolská konference se staví za Prohlášení studentů VŠCHT
a za akce podniknuté VOV ČSM. Konference je toho názoru, že celé události musí
být řádně prošetřeny a zveřejněny. Především žádáme o zveřejnění údajů o tom,
kdo je vinen za havarijní stav na Strahově a kdo vydal rozkaz k brutálnímu zákroku VB vůči studentům. Je obava z nedobrého vývoje dodržování zásad demokracie
v socialistickém státě. Ukládá se STR podrobně informovat studenty VŠCHT o závěrech šetření."
Celé usnesení má 31 bodů a bylo by tedy neúnosné je zde celé přetiskovat.
Kromě toho je nebo alespoň bylo k dispozici na nástěnném Elixíru. Proto se zmíníme jen o několika nejdůležitějších bodech.
Jako loni, tak i letos se mnoho hovořilo o těžké situaci IV. ročníků, které musely během jedněch prázdnin stihnout kromě zkoušek ještě vojnu a praxi. Na
rozdíl od loňska jsme byli letos vyslyšeni - bezprostředně po konferenci upravilo vedení školy zkouškové období IV. ročníků až do konce řijna. Podobně pohotově byla vyřešena i otázka úlev pro studentky bydlící na Strahově - zrušení výsledků testů psaných v kritickém období - a místo studovny byl zatím, jako provizorium než se věc definitivně vyřeší, vydán seznam volných poslucháren. Pro
Elixír bylo zvláště potěšující, že mu byla (spolu s TASSem) přislíbena definitivní místnost.

12. bod usnesení ukládá STR zdůraznit preferenci členů ČSM v duchu stanov. Preference členů před nečleny je ovšem velmi složitár. věc, máme-li jednu
monopolní organizaci a nechceme-li, aby v ní členy držely pouze hmotné výhody.
Musíme tedy doufat, že STR bude postupovat rozumně.
Bod 16 ukládá pokračovat v besedách o společenských problémech. Kolem tohoto bodu se rozvinula zajímavá diskuze. Po zkušenostech z loňských besed, které
se poněkud podobaly zápasu, převládal spíše názor dále je nepořádat. Nicméně zájem o současné ožehavé problémy (IV. sjezd spisovatelů, Strahov aj.) převládl a
bod byl do usnesení zahrnut. V debatě padly také dva zajímavé návrhy - první pozvat na besedu našeho poslance NS, který by těžko mohl odmítnout a druhý - poněkud
groteskní - vzhledem k situaci po TV. sjezdu spisovatelů pozvat na besedu soudruhy Ludvíka Vaculíka a .-Martina Vaculíka a (cituji řečníka) "at nám to ti soudruzi Vaculíci povědí".
Zbývá povědět, že v závěru byla zvolena nová Studentská rada, což se sice
neobešlo bez tahanic, ale nakonec bylo zdárně vykonáno. Seznam našich zástupců
uveřejňujeme níže.
Idylická konference je tedy za námi a rok práce, která v dnešní neklidné
době příliš idylická nebude, před námi. Zkušenosti ukazují, že každá vláda, které opozice chybí, má sklony k degeneraci. Musíme tedy doufat, že v mladších ročnících se najde pár lidí, kterým se organizace ČSM na VŠCHT nebude vůbec líbit
a nebudou váhat dát tento svůj názor hlasitě najevo.
JJ
Členové Studentské rady a Výkonného výboru.
Výkonný výbor: J.Martinec(předseda), H.Brunecká, J.Karhan, J.Mozga, K.Strubl,
E.Vondřichová, R.Vyvial.
£TR: F.Benda, J.Dneboský, I.Drápal, L.Dvořák, T.llanzlíček, P.Hrdina, N.Hronová,
V»'.Krotek, Ing.L.Jakl, J.Kobes, F.Kočovský, E.Kolmanová, J.Körner, D.Křivanová,
A.Lomecký, J.Lukavský, V.Novotný, K.Pánek, S.Šindler, P.Šrámek, J.Štěpánek a
R.Vinter.

SCHŮZKA
Ve středu dne 14« listopadu byli pozváni zástupci Elixíru a předseda
STR J. Martinec k prof. J. Korittovi, rektorovi VŠCHT® Schůzky se zúčastnili
též zástupci CZV KSČ.
Shodli jsme se na názoru, že po prohlášení rektora ÖVUT, prof. Božouška
ke strahovským událostem, které bylo zveřejněno v pondělí 13. večer rozhlasem,
by námi připravený článek nepřinesl mnoho nového a neuklidnil by masy studentůo
Společným názorem všech zúčstněných bylo, že ve chvíli, kdy je upřímná snaha
studentům pomoci, neuvážené vystoupení věci neprospívá.
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Půl kapsy demokracia
Jak se píše v hedneceaí aaší koaf«reaee, jsme v obdsbí vyiosny» Vs Studentské radě^L fakultních výborech se mění tváře - i zkušenosti»
Odchází generace studentů, která vybudovala dnešní postavení VŠCHT mezi
pražskými vysokými školami, která dala základ instituci Studentské rady, za níž
jsme vstoupili de IAESTE a AISECH a stále vstupujeme do CECECu» za níž se začalo
jednat o sdruženíčeskoslovenských chemických Äkult s Pardubicemi a Bratislaveu
a jejímž dílem je také TASS a dnešní tvář Elixíru» Je vidět, že je te generace
razdílná a te ji pohánělo dopředu»
Ve Studentské radě samé kolem sebe vídám onoho syntetických nových tváří»
Tváří j které vědí asi te co my, když jsme začali v naôem malém parlamentu zkoušet, ce vydrží demekracie0 Nevydržela toho mnoho, když jsme si jí každý chtěli .
nechat keusek pro sebe»
Nynější Hada vznikla z téměř dvejaásebnéhe množství kandidátů» Mělo by t®
být zárukou kvality jejich čloaů i jejich kaaáaí»

I» řádné zasedání STR bylo 14»XI» Jehe program byl připraven ještě stareu
radeu» Určilo se» že de 30» listopadu má být převedena kontrola průkazů ČSM a
byl schválen rozpočet na příští rek» Naplánovali jsme si vydání za 25 500 Kčs
a jako správní hospodáři i schodek Kčs 6000, který by měly krýt dotace a dary,
když sám je někdo dáo
Dál« se usneslo pozvat prefo Janíčka, byv» rektora VŠCHT, na zasedáni Rady
k diskusi o modernizaci studia a požádat, aby dé příslušné komise byl přibrán také zástupce STR ing» Jákl» Mime te byla Rada toho aázsru, že materiály, e kterých
bude jednat kolegium rektora, by jí měly být poskytnuty předem k projednánío
Na poli takžíkajíc vnitř«svazovém jsme se rozhodli odepsat bubny a klavír
(bude happening!) z aaší evidence a utvořit tříčlennou vyšetřovací komisi3 která
projedná odvolání s» Roynosa proti vyloučení z Kolejní rady Sinkulehe koleje»
Při druhém zasedání 5 «XII» se Rada vyjádřila ke Strahovu taktes
STR SE PLNĚ STAVÍ ZA DOSAVADNÍ AKCE V0V PRAHA V ZÁLEŽITOSTI STRAHOVSKÝCH UDÁLOSTÍ
A POVAŽUJE INFORMACE BULLETINU V0V PRAHA ZA NUTNOU A OBJEKTOVIfé INFORMACI ČLEN§
ČSM!
STR ŽÁDfo ABY SE VOV PRAHA MV ČSM A UV ČSM ZASADILY» ABY ŠIRC& VEŘEJNOST B2L4
OBJEKTIVNĚ INFORMOVÁNA 0 FÄKTECS TÝKAJÍCÍCH SE UDÁLOSTÍ NA STRAHOVĚ V ŽASOYÉM
ŠLEHU TAKfJAK SE SKUTEČNĚ STALY»
Dál« STR doporučila a sehválila»aby našimi zástupci ve Vysokoškolské radě
ÚV ČSM byli jsaeneváad kolegové Jákl a Benda» (K t*¡aut® bodu se vrátíme podrobněji
v příštím čísleo)
Na úseku takfíkajífô vsdtr«snpa»mwěm jsee se dthodiijže vzhlede» k úkolům
kolem Strahova aebylo a»ža® kontrolu průkazů technicky zvládnout a termín se
predlušuje do 15 hodin dne 22 »12 »1967» Ovšsaa ten klavír a velký buben stále ješ=
tě zbývá odepsat a také třičl$a®,®u kssalsi py® Salvadera Reymosa jsme nevytvořili o
Proto Musela Rada poslouchat jeho sážky9stížnosti od kolejní rady a vzájemné
«šacování «b«u strsa aš z tah» aikde nebyl neudry,takže "STR a^etvrdila rozhod"
nutí KR • vyl«uč«ní SoReyaosa z KR"o
§arř

V noci na 1.listopadu se rozhodli studenti z areálu Strahov řešit radikálně současnou situaci a dodávce elektrického proudu pro areál. Pro úspěšná studium
a možnosti dodržovat zpřísněná hygienická opatření v souvislosti s epidemiií
salmonelosy je třeba alespoň minimálního osvětlení (uconí při loučích není
z bezpečnostních důvodů přípustné).
Dosavadní dlouhodobá jednání byla zatím neurpešna, <x čkoliv sej jedná již od
jara. Rozhodli jsmese vyjádřit své požadavky důri znější formou. Bohužel ze strany
našich bezpečnostních orgánů sé nám nedostalo pochopení. Místo zabezpečení nerušeného chodu dopravy 3e jali tuto

nepolitickou akci likvidovat za "pomoci slzné-

ho plynu a služebních obušků, které použili dokonce i proti dívkám.
Domníváme se, že takovéto zásahy neši oitur.ci nijak nezlepší. Nejsme žádná
parta chuligánů, chceme se pouze dobře připravit na sve budoucí' povolání.
Za své jednání se cítíme plně zodpovědní a chceme vědět, kdo ne^e osobní zodpovědnost za:
a)

havarijní stav (elektřina, vytápění) nedávno dokončeného areálu strahovských kolejí

b)

brutální zásah VB

Prosíme o vaše vyjádření v této věci.

j
Studující VŠCHT

Podpisy studentů jsou k nahlédnutí na sekretariátu Č SK VŠCHT
Kopie byly zaslány:

Dodatečné kopie:

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

rektorovi ČVUT
rektorovi VŠCHT
ministru škeihrrtví
promotoru hl. měst? Prahy
městské správě VB
ČSM VŠCHT
Mikroforum
red- kce" denníku Práce
redakce Elixíru
redakce UK

Poznámka:
Celoškolská konference ČSM, která, se konala 8.XI. schválila na svém
zasedání toto prohlášení studentů VŠCHT.
red.

V době ceIkara nedávné došlo v práci aa klubu k několika významným událostem0 Do popředí všeho zájmu se dostal významný experiment z oblasti pohříchu ideologickéo Došlo totiž k pokusu o vnitřní sjednocení doposavad vedoucích složek
klubu. Pokus se podle mého názoru podařižt» mimo jiných užitočných věcí přinesl
i jednotný a ucoloný názor na vnitřní zařízení klubu, věc to při současném stavu prací nad jiné důležitou,, Momentálně se dokončuje rozvod »1. proudu, zavádí
se voda, i část nábytku, zbytek dojde v dohledné doběo Práce jo pořád ještě mno=hoo Jo nutno upravit předsíňku na šatnus instalovat barový pult, reflektory,
obstarat všeliké zařízení nutné k provozu klubu. Samotná koncepce provozu klubu
není zatím příliš jasná. Přesto by měl být klub hotov do konce ledna« Termín je
to jistě šibeniční, těch několik lidí co se na budování klubu podílí ho těžko
dodrží. Proto žádáme studenskou obec(po kolikáté už?), aby nám přišla pomocio
V klubu se pracuje téměř každou sobotu, často i ve středu, možno zvolit eventu~
elně i jiné termínyo Podrobnější informace o termínech prací jsou uveřejňovány
na plakátech po škole a známy na sekreto ČSM. Doptejte se2
KB.UMU
VLTAVA
I stalo se, že pražští vysokoškoláci mají svůj klubo Povinnost i příslušené informace učinilo zadost minulé číslo Elixíruo Klub Vltava tedy existuje a
prodělává všeliké dětské nemoci. Zajímalo nás jak z takových věcí ven a tak jsm«
se dostali až k řediteli klubuo Viktor Ditrich más jako konečně každý pořádný
ředitel, hlavu plnou starostí a ani pokročilá doba nebyla nějakým dlouhým ho=
vorům dvakrát příznivou., Nicméně se náš dialog utěšeně rozvíjelo
Dobrý večer Viktore,jak se máš?
Ditrich« Děkuju ža optání. Střídavě oblačno, teä spíš zataženo0 Chco se mi spát.
Nebudu tě zdržovat, taky taky ráno vstávám5 jenom pár otázek Klub existu=
je už dva měsíce, jak jsi spokojen a jeho provozem?
Ditrich« 0 plné spokojeností s© mluvit nedá, pořád jsou nějaké těžkostio Základho účelu bylo ovsem dosažono0 Studenti dostali prostředí, kde ae mohou podle
chuti bavito Daří se nám teä postupaě doplňovat i zařízení klubu, máme nou hrací skříň atdo
Jaká jo situace a večerními programy?
Ditrichs Tady jsou myslím ještě velké reservy, hlavně ve spolupráci s fakultami. Ta se zatím nijak zvlášť nerozvíjí.V lednu bude ustavena Rada klubu, situace se pak jistě v tomto ohlodu zlepšío V současné době je problém s různorodostí
publika. Stane se, že se někteří návštěvníci během některého programu nudí, či
hojně používají herny, to pochopitelně ruší ostatní při poslechu programu váž«
nějšího charakteru® Je třeba, aby si každý našel takový program, který mu vyhovuje. Všem se ale stejně nezavděčíš, proto jsou pro volnou zábavu reservovány úterky.
Jak jsem měl možnost pozorovat, sobotní návaly a potyčky u dveří se utěšeně zhoršují. Dá se stím něco dělat?
Ditrichs Bohužel ne. Vltava je pro 450 lidí a v Praze je kolem 30 000 studentů.
Jak se daří spolupráce s Raj? Dá se něco dělati s cenami vína a jiných
náležitosti dobré zábavy?
Ditrich« Spolupráce s RaJ není rozhodně dokonalá. Raj by nám mohl vyjít daleko
více vstříc. Sám je ovšem vázán všelijakými směrnicemi a těžko schání pro Vltavu personál*. Co se týče cen, konkrétně u vína, je reálná naděje na jejich snížení. Celá věc je zatím v jednání, nerad bych se o ní mnoho šířil.
Ještě poslední otázku. Jak to bude vypadat ve Vlfcavě se Silvestrem?
Ditrich? Snažíme se o vytvoření typicky studentské zábavy, aby se na programu
podíleli sami návštěvníci. Celý večer potáhne jeden konferenciér, budou hrát
tři kapely. Vstupné je třicet korun, v němž je samozřejmě i jednotné menu.
Věřím, že se ten Silvestr povede.
Děkuji za rozhovor.
KRUMM

V r oco 1966/67
Zapsáno

čs
673

Ukončili v %
r®čník

50,8

Opakájo
Dostudoval*

11,2
7,3
36
19,3

59

79

67

79,7 70

12
8,3
7,9 20,6

9,7 0
5,5 15

3,2 0
0,4 0

V celkových výsledcích studia na jednotlivých fakultách je značný rozdíl
pouze u prvního ročníkUj zkterého let®s postoupilo«

na t&T
FOT
FTPV
FAE
FPT

48,5
70,0
44,0
47,5
42,0

%
%
%
%
%

studentů
Jedifcá fakulta organické technologie
má takové možnosti zájemců o studium,
že si může vybrat lepší z nich.

Zpráva o výsledcích studia ve školním roce 1966/67 s. prorektora
profo ing. dr. Riedla, ze které jsme uvedené výsledky vybrali, dále uvádíš
Přibližně jedna třetina zapsaných studentů koná zkoušky v prvních zkušebních
termínech, většina studentů v různých opravných termínech. Značné množství zkou=
šok bylo konáno až v průběhu měsíce září, kde je také zřejmá převaha klasifikace zkoušek dobrá a nedostatečná»
Připojený přehled nasvědčuje tomu, že není dostatečná kontrola průběžného
studia. V organizaci studia jsou rovněž některé vážnější nedostatky, jejichž
odstranění by mo]j-l© do určité míry přispět ke zlepšení studijních výsledků.
Jde zejména o turnusové laboratorní cvičení, která nejsou pro studenty výhodná, o prohloubení a zlepšení náplně cvičení, účinnější kontrolu aktivní účasti
studentů na výuce. Zvýšenou péči je rovněž třeba věnovat výběru a zajištění
praxí studentů na závodě, o čemž svědčí mimo jiné i rozpaky vedoucích praxí na
některých katedrách při hodnocení a klasifikaci absolvovaných praxí.
Po zkušenostech s výsledky zkoušek za uplynulý rok byla v dohodě s děkany
fakult učiněna některá dílčí opatření pr© škol. rok 1967/68, a tes
1/ Pro I~III ročník studia byly určeny 3 - 4 zkoušky, které musí studenti
vykonaj do stanovených termínů do konce června 1968. Jde vesměs o obtížné zkoušky z hlavních předmětů.
2/ Zkušební obdofcí pr® posluchače IV. ročníku bylo pro škol. rok 1967/68
upraveno jednotně do konce října 1968, s ohledem na praxe a mužů na vojenské
soustředění, která probíhají o prázdninových měsících.
/Prodloužení zkoušek ve IV. ročníku nenavrhli pedagogové. Bylo
zapotřebí velikého křiku studentů na výroční schůzi ČSM/
Z Á Ě í . ..
v ročníku
zapsáno

I
714

Počet zkoušek
konaných v září 580
z toho I. termínů
116

II
390

III
329

IV
297

710

r

>||

423

166

331

295

vykonány hä
výbornou
32
velmi dobrou 45
dobrou
300
nedostatečnou 2o3

45
97
332
236

52
164
264
64

90
164
164
14

V říjnu a listopadu byly povolený opravné zkoušky
celkem
51
80
64
59
úspěšně vykonáno 27
63
58
51
Z přehledu vyplývá, že klasifikace zkoušek v měsíci září zejm» v Io a H o roč»
je velmi slabá /převaha dobrých a nedostatečných/,, Zkoušek, které studenti
konali v září poprvé je také volmi vysoký počet» Z celkových výsledků studia
je zřejmé, že průběžná kon&rola studia není dostatečnáo
Z čísel lze vyvodit různé závěry, podle cíle, který si kdo vytýčilo
V hodnocení měsíce září se s prefo ingo dr0 Riedlem rozcházím» Domnívám se,
že studenti kontrolují své studium velice pečlivě a že k přesouvání termínů na
září je nutí posunutí akademického roku,zrušení letních termínů, objem studia a
další požadavky školy /praxe,soustředění/ spíše než lenost, ze které jsou podezříváni o
Výrazně pro to mluví počty prvních termínů v zářío Jejich "nositelé" nebyli
v červnu vyhozeni - neměli na to prostě čas0 Z výsledků plyne, že vlastně všem
posluchačům IIIo a IVo ročníku zůstala na září alespoň jedna zkouškao
Jsou-li tedy chyby jen ve studentechs kde jsou stále hledány, neměl by z
nich vlastně už nikdo studovat, o.»»»»»
Doufáme, že škola by se tím stala konečně tím ideálním místem, kde sice není stu=
dentů, ale za to tam nikdo nepropadáo
äarf
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23°11°67 byla uspořádána v místnostech Radiopaláce veselice Brak» Program
(kromě pití, tance a ostatních osobních zábav) se omezil na pouhou volbu nejlopší masky, kterou uváděly dvě děvčátka v minisuknícht p»ing»MoŠípek a člen ČSM
J oJiráto Mezi tři finalisty se dostala i dvojmaska zástupce Elixíru, mnou neoficiálně nazvaná "Robin Hood s věrnou Eržikou", oficiálně pak pojmenovaná "pracující mládež se věnuje ve volných chvílích folklóru" o Zákulisními machinacemi a na
základě kuloárových rozhovorů byla tato maska připravena o prvenství» Alkoholických bytostí, které na rozdíl od eterických jsou velmi hmotné, bylo dostateko
Brak so vydařil jako málokterá zájmová činnost pořádaná naší školou»

CO VLastme J sme f

Redakce považuje za svou nejčostnajší povinnost potvrditi domněnku některých čtenářů, že v současné době vydáváme desátý a nikoliv devátý ročník Elixíru»
Počítáme se totiž vzhledem k rokům školním (vysokoškolním)^ tedy od loX», nikoliv od loledna jako některé tiskoviny pro studenty»
Proto naše modré číslo s panáčky držícími klacíčky mělo nést v© skutečnosti označení 1/X, jak bylo konečně správně uvedeno v tiráži» My totiž máme
v redakci loňské titulní strany připíchnuty za sebou na zdi a jak so na to pořád
díváme, zařadila se nám nová titulní stránka do řady k těm ©statním»
Ke dvěma bílým stránkám v čísle jsme - a vy s námi - přišli přehozením
kovolistů při tisku» Nebyle to způsoben© žádným jiným důvodem» Proč jsme nevydali přílohu ke Strahovu uvádíme jinde0
Čtenářům, kteří se ptali, co že to byltén je, odpovídáme, že je to bulletin podle vzoru byfé» Že je t© česky, odvoláváme se na školní vydání Pravidel
českého pravopisu, Praha 1958, podle kterých jsme byli připravováni k maturitě»
Dále jsme se sami informovali na Ministerstvu kultury a informací a podle
jeho posudku, potvrzeném osobní návštěvou na Kulturní správě Národního výboru
Praha, zůstáváme orgánem STR, určeným výhradně pro vnitřní potřebu VŠCBT a nepodléhajícím kontrole Ústřední publikačaí správy»
Rc

Pod stejným titulkem

rzviäí

Jmy>o»l«v Maréálek v Mlaá^a svitě

č „50 Parla«

mentám! zpravodaj. Jistě si vzpomenete na interpelaci 21 poslanců (vedl je poslanec So Pružinec) proti filmům Sedmikrásky, 0 slavnosti a hostech, Mučedníci
lásky, Hotel pro cizince a Ve znamení raka« Tento Slánek přináší odpověď předsednictva NS na tuto interpelado Cituji ze «právy % "Členové předsednictva KS
shlédli filmy, které byly v interpelaci kritizovány, a seznámili se s odpovôämi
interpolovaných činitelů i se stanoviskem kulturního výboru NS».. Současně se
však předsednictvo NS ztotožnilo s názorem vysloveným v interpelaci 21 poslanců,
že některé čs« filmy svým subjektivním a jednostranným pohledem zamlžují jasný
výklad a pochopení jejich smyslu, mohou diváky snadno zmást a svádět k chybnému
chápání vývoje a stavu naší společnosti. Předsednict|p BS v zásadní rozpravě
zdůraznilo, že poslanci NS ve své funkcí a odpovědnosti členů zastupitelského
sboru mají plné právo vystupovat se svými názory a tlumočit názory svých voličů*
ŕPedsednictvo NS vzalo na vědomí sdělení ministra kultury a informací, že ministerstvo kultury a informací provede rozbor současného stavu československé fil_
mové tvorby a přijme potřebná opatření."
Chtěl bych k tomu říci pár slovi Kritizované filmy (kromě Ve znamení raka,
který jsem neviděl a proto o něm nemohu mluvit) patří mezi to lepší, co w; nás v
kinech běží. Jan Němec (0 slavnosti a hostech a Mučedníci lásky) je jméno snámé
i v zahraničním kulturním životě (viz vyznamenaný film Démanty noci) ä jeho umění je osobité a vynikající» 0 slavnosiflt a hostfch považuji za jedno z nejlepěích
děl, které kdy u nás bylo natočeno. Vím, že výše jmenované filmy jsou veltai náročné, vyžadují diváka plně soustředěného na film a předpokládají u něho určitou
dávku inteligence. Ovšem, jestli je náročnost špatný rys, pak opravdu btide nutno
točit nahotinky typu "Majstr kat" nebo slátaninky typu "Ta naše písnička česká",
které žádnou myšlenkovou úroveň nevyžadují. Poslanci NS mají tlumočit názory
svých voličůt Znám mnoho lidí, kteří se těmto kritizovaným filmům obdivuji a znám
mnoho lidí, kteří viděli film 0 slavnosti a hostech vícekrát a jsou zklamáni z
toho, za jak špatných podmínek jsou tyto filmy promítány« Když necháme U nás klidně chodit filmy, které jsou na umělecké úrovni červené knihovny či ruraliBtického románu, proč by neměli režiséři točit filmy, které maji vyšší úrovS¿', než
na jakou je zvyklý prostý divák?

-- .

Ministerstvo kultury udělá rozbor současného stavu čs. filmové tvorbyj
mohu-li věřit ohlasu našich filmů v cizině a na různých festivalech, musím říci,
že náš film je skoro všude vysoko ceněn. A právě pro tu kritizovanou vysokou
úroveň, které se dnee často říká subjektivní pohled.

jaajki

ZPBÁVY Z MEZI FAKULTNÍ
KOMISE
' :• i
:

Bulletin YOV zastaven
Vysokoškolskému obvodnímu výboru bylo oznámeno nejprve jinými cestami, že
je nevhodné, aby vyšel Bulletin VOV o strahovských událostech. Poté oznámila generální prokuratura,že na oznámení ministerstva kultury a informací zahajuje
řízení ve věci vydávání ilegální tiskoviny VOVu zvané Bulletin.
Po několikadenním jednání pochopilo dne 6.XTI. předsednictvo VOV ČSM, že
podle předvedeného výkladu tiskového zákona je Bulletin nezákonný a usneslo se
jeho vydávání zatím zastavit. Proto nevyšlo slíbené číslo, a proto také zmizel
první Bulletin o Strahovu z nástěného Elixíru.
Protože jednou z poviností VOVu je informovat pražské studenty a nezákonnou byla podle zmíněného výkladu pouze forma a nikoliv obsah, muže a bude VOV
i nadále seznamovat studenty 3e svými usneseními i ostatními materiály, které
mu fakulty za tím účelem zašlou.
Shromáždění studentů
Plenům VOV Praha se rozhodlo svolat do 20.prosince celopražský aktiv studentů ke strahovským událostem a některým dalším otázkám. Předsednictvo VOV dne
6.XII0 uskutečnění aktivu potvrdilo a určilo k volbě delegátů jednotlivých fakult klíč 1:75. (Pozn. red«í v souvislosti s tímto aktivem byla na 18.XII. svolána schůze STR)
Jak 3 akademickou půdou
V mnoha rezolucích pražských fakult na podporu strahovských kolejáků se
objevil požadavek akademické půdy na fakultách a v areálu kolejí. Požadavek
akademické půdy byl vznesen v posledních letech několikrát a vždy byl takříkajíc
odražen poukazem, že se u nás v?dy jednalo jen o jakési zvykové právo a ne o zákon« Přece nemůžete chtít to, co bylo ve středověku, vlastní soudy s vlastními
strážníky a vězením! Zajisté, v moderní společnosti o tohle nejde a nejde o to
ani autorům rezolucí, jako jim nejde o to, aby studenti opět nosili třeba kord.
Studentská půda dnes znamená, že chceme, aby Veřejná bezpečnost byla povinna si
před zásahem na kolejích a v budovách vysokých škol vyžádat souhlas vedení školy, tzn. rektora nebo děkana.
•

pio

Ještě k strahovským událostem.
Dne 16. 12. 67 vyšla závěrečná zpráva vládní komise o Strahově. Každý
si ji doufám přečetl. Komentáře k ní netřeba - potud oficiální stanovisko.
Když se to někomu nelíbí, a t si postěžuje do chránky Elixíru. Když se to někomu líbí, at zajásá tamtéž. Slova vyřčeného nazpět nevezmeš.

Celoškolský výbor ČSM
Vysoká škola chemicko technologická
zde

čjt 210A967
2oproaince 1967

V 7. čísle "Elixíru", ročník IX/1967 v článku "Tajemná" byly uveřejněny
vzpomínky na letní soustředěnění a mezi jiným i meditace autora nad tím, proč
musí soustředění trvat 5 místo 4 týdny«
Divíme se, že se tato otázka znovu vyskytuje, když důvody byly vojenskou
katedrou vyloženy při zahájení vojenské přípravy v jednotlivých četách a i v CŠV
ČSMo
Jelikož jsem se nemohl zúčastnit celoškolské konference Í$3M, kde bych tyto
otázky znova vyložil, pokládám za nutné uvést věc na pravou míru a žádám Vás,
abyBte níže uvedené vysvětlení přenesli i na fakultní výbory a uveřejnili
v Elixíru.
Především je nutno vzít v úvahu, že vládním usnesením z roku 1960 byl
stanoven pevný počet hodin GOO pro celou vojenskou přípravu na vysoké škole a tento
objem hodin je již 7 let dodržován.
V rámci tohoto objemu, aniž by překročen, došlo několikrát k přesunům
hodin v jednotlivých semestrech v tomto sleduj
P o č e t h o din
zahaj, blok
v září
46
~ ~
92
140
162

III.
ročník
187
154
130
104

TV.
ročník
184
154
130
104

letní voj.
soustředěni
180
200
=
200
«
230
=

celkem
600
600
600
600

Z posledního řádku je pafarno, že převážný počet hodin byl přeložen do zahajovacího bloku v září a do doby letního vojenského soustředění.
Důvodem tohoto opatření bylo poskytnout studentům v zimním a letním
seÄsstru 7IT. e IVo ročníku co nejvíce času ke studiu inženýrských předmětů
a proto hodiny v semestrech tvoří jen třetinu z celkového objemu 600 hodin.
Přitom výuka byla upravema tak, že se provádí v semestrech každých 14 dnů. Předtím
byla prováděný, každého týdne.
Pro vojenskou katedru je to nevýhodné, poněvadž studenti řadu praktických
znalostí při větší mezeře mezi dny vojenské přípravy zapomínají a celkový efekt
učebně výchovného procesu se ztrácí <,
Důvodem 5-ti týden|(ího letního vojenského soustředění je využít k výcviku
velké techniky útvaru (kterou katedra v místě vysoké školy nemá) a lépe připravit
studenty jako velitele v polních podmínkách. Výcvik v soustředění je prováděn ve
4 týdnech a v posledním týdnu (pátflb) jsou závěrečné zkoušky.
Nejde tedy o zvýšení počtu hodin vojenské přípravy, ale o účelný přesun
s cílem zlepšit připravenost studentů pro funkci u vojsk.
Těžiště hodin vojenské přípravy v zahajovacím bloku a v závěrečném soustředění znamená pro vojenskou katedru zvýšené úsilí a vyčerpáni všech příslušníků katedry a při tom ztížené podmínky pro efektivnost výuky v jednotlivých
semestrech.
Domníváme se, že bylo dost možností zeptat se na důvody pětitýdenního
soustředění přímo na vojenské katedře a nespojovat otázku soustředění s obsahem
článku "Tajemnáo
Náčelník vojenské katedry
plukovník
ing. Viliam Martin
Názor autoras
Že důvody, pro které jsem psal svou vzpomínku na vojenský výcvikový prostor Tisá nebyly úzké, snad vysvítá z Článku samotného. Zmínka o prodloužení vojenského soustředění by se tam neobjevila, kdyby vojenská katedra napsala
již dříve tak seriosně a úplně jako nyní. Přál bych si, aby na takové úrovni
hovořili se studenty i představitelé školy, jejihž hlas mi zde velmi často
schází. „
Chw
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Lne 17. listopadu se konala beseda s režisérem E.Schormem«Účast na ní bohužel poznamenaly problémy s místností0 Teprve na poslední chvíli - a to tu nej~
poslednější, kdy E.Sezona stejně jako pořadatelé stál přod posluchárnou, která
byla proti všem předpokladům obsazena - byla beseda přeložena, do zasedací síně
ROH, což způsobilo, že hodně zájemců jí nemohlo nalézt» Útěchou jim budiž, že by
se tam stejně nevešli«
Beseda sama proběhla v ovzduší tak říkajíc rodinném« Tlumočit její obsah
jde dosti těžko díky brilantnímu stylu vyjadřování páně Schorma, který dokonale
potvrdil, že mu to mysli tak, že by mu mnozí měli závidět« Že umí mluvit bez přípravy a velice dobře« Že umí neobyčejně taktně odpovědět i na otázky, jejichž
autoři by se měli nad sebou zamyslet«
Otázky, týkající se z počátku jen filmové tvorby E«Schorma postupně směřovaly do vyšších poloh: jak se co ve filmu dělá? A ukázalo se, že filmový tvůrce to vůbec nema lehké. Když natočí film - a už to je samo o sobě spojeno s plejádou komplikací, o nichž se divákovi ani nezdá - pak teprve přichází to hlavní«
Film se stává filmem až tehdy, když se promítá« Tak se musí protlačit jakýmsi
"neznámým mechanismem a soustavou tlačítek, dveří a kředel, při čemž se dojde
k místům tak vysokým, že už snad vyšší ani být nemohou" - jak říká Schorm ~
"a nikde nikdo nic nezakázal". Ale tím se zdaleka nevyčerpávají úskalí, číhající na lo3 umění. Přijde divák, odkojený černobílým filmem s černobílými postavami. Nemám pochopitelně na mysli, barevnost filmového materiálu. A musí přemýšlet«
Je hodno povolaných, ale málo vyvolených. Film je označen za nesrozumitelný někdy i těmi, kteří moc dobře pochopili. Striktně to vyjádřil G.Laub ve svém afo=
rismu: "Film je prohlašován ze nesrozumitelný podle staré zásady ze Švejkas Das
ist aber eine Hure, sie will nicht mit miř schlafen." Popřípadě M.Růžička;"Ve
srozumitelnosti to netkví. Srozumitelně se dají říkat i voloviny«" Dál &ge snad
není třeba šířit.
Každý si jistě něco odnesl. Co, to již záleží jen na něm.
Hm
Filmový klub pražských vysokoškoláků
či též filmová sekce AKPU je a i přes nepřízeň počasí a oficiálních míst
pracuje. Místem jeho činnosti je kino Klub (od Nového roku budou představení
každý čtvrtek) a jedná se o kino PONREPO. V Klubu, který existuje od poloviny
října t.r., proběhl mimo jiné velmi úspěšný (představení byla vyprodána) Schormůy cyklus, jehož se však režisér E.Schorm nemohl bohužel zúčastnit. Stává se,
že Klub hraje něco jiného, než má na programu, ale to není jen chyba vedení Klubu, neboí je závislý na benevolenci Filmového podniku hl. města Prahy a Ústředí
ní půjčovny filmů. A tak se často stane.. .Někdy je též obtížni^ehnat tvůrce
hraných filmů, což je pro Činnost Klubu dosti nezbytné, nebot nejde o obyčejné
kino, kde si člověk odsedí nějakou tu hodinu a jde domů, ale o kino diskusní.
Na zasedání 5B. federace filmových klubů, které se konalo v Brně, bylo
přislíbeno Čs. televizí půjčování 50 filmů Klubům. Bohužel, jak již to bývá,
jdo jen o slib neoficiální. Dále zde získel film režiséra J«Němce na námět
E.Krumbachové "0 slavnosti a hostech" Granátové jablíčko (cena Čs« federace
film. klubů) a tato cena má být po Novém roce předána v rámci promítání tohoto
filmu ve Film. klubu pražských vysokoškoláků oběma tvůrcům. Jde však opět o věc,
kterou Klub chce udělat.
A nakonec to nejdůležitější: Klub má 3000 členů a z toho pouze 250-300
studentů škol technického zaměření. Myslím, že tento fakt nepotřebuje komentár.
Přihlášky jsou na sekretariátě ČSM, členství stojí 12 Kčs za rok.
ZaS
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Vůně jehličí a pečeného kapra, cinkot vánočních ozdob, kouzlo tichého překvapení z dárků, ořechy, lité olovo a prasátka na stému Den vyhrazený pro lidské
dobro, na které celý rok povětšinou nemáme čas» Narození Páně, říkalo sec Jesličky a půlnoční mše. A křupavý sníh pod botama. Pak přišel čas filosofie činu a také boření o Nové chce i ta místa, kteráraunepatří. A místo poklidného Jezulátka
pak každý rok prospěchal kraji českými zachovalý vousáč na saních, bláto mu nevadilo, přijel nevím odkud ze Sibiře, bral to nějakou oklikou, ani se moc neohřál a
už spěchal, aby atihl Nový rok někde u malého Váněčky či Lenočky, kde měl nejen
sympatie, ale kde ho opravdu čekali. Byly to divné časy a lidé se

se svým uvrně-

ným Jezuletem začli zamykat. A pak přišlo to, co se zákonitě stát muselo. Mistr
zase směl vstávat bystře i v našem rozhlase a o něco později jel Třebechovický
betlém na Světovou výstavu. Proč bychom se přeli o maličkosti? Tak už to ve světě
chodíš chceš-li něco zrušit, musíš nabídnout lepší, neboí jinak nahrazuješ temné
temnějším. A na to ti časem někdo z těch ostatních přijde. A je lhostejno, jestli
to zkrýváš za tradici či za pokrok.
Štěpán a Hod Boží
Leckdo je atheista. A tak vznikl l.svátek vánoční a vedle aěho 2.svátek
vánoční. Máme to napsáno v kalendáři. Neškodný Štěpán se jaksi svezl se svátkem
Božím. Vlastně mu to patří, chlapovi loyálnímu. Každý na světě si totiž o něco
koleduje, Štěpán Neštěpán.

Každý dostane svůj díl, jenomže to někdy moc dlouho

trvá.
Silvestr
Ten den oslavuje kde kdo.s spořádaní otcové ještě spořádanějších rodin,
stejně tak vrátní, holiči, soustružníci i cenzoři, představitelé, pracující i nepracující inteligence, úderníci i hrdinové práce, ženy všech stáři i policajti.
Tož, připijme si i my na zdraví. A na úspěchy, a na to, abychom co nejrychleji zapomněli na věci, které se nepovedly. Abychom -tfaporaněli na to, co jsme již nestačili udělat, na co jsme byli jaksi líní. Vzpomeňme si, kolikrát jsme byli vděčni
za to, že na něco předchozí generace nestačila, že něco zapomněla udělat. Na co
zapomněla, jako to dnes děláme my. A vzpomeňme si na tu předcházející generaci
spořádaných otců, žen všech stáří, policajtů a já nevím čeho ještě. A pak se již
napijme a dopřejme si uvolnění, jako si ho dopřávali ti před námi. Nechrne se unést
tou špetkou rovnosti, kterou ten den dává. Připusíme si ty příjemné polopravdy.
Zítra budeme mít kocovinu.

Je to den předsevzetí» Dělá je každý, první i poslední člověk ve státě»
přicházejí na řadu tajná přání, věc?, nutné i překrásné, plány, vyznačující se
velkorysostí a hlubokou moudrostí» Od Nového roku nebudeme kouřit, zařídíme největší spravedlnost a demokracii, budeme každé ráno cvičit a nebudeme stavět monumentální pomníky lidské blbosti» Nový rok je den nadmíru pathetický» Utišuje
špatné svědomí, které na každého jednou za rok přijde»
Tři krále
Dnes se to již neslaví» Proto jsem sáhl do novinářské práce našeho největšího spisovatele K»Čapka» Přečtěte si, co o tom 3oudí on:
"Onehdy jsem zase jednou potkal Tři krále; byli však jenbm dva, a ten
větší z nich byl jako za groš kudla» Přesto neochvějně zpívali u každých dveří:
"My Tři krále, my jdeme k vám»" Kdyby byli spustili "My dva krále, my jdeme
k váms" byli by sice měli pravdu, ale přestali by vůbec být tříkrálovými králi
a nikdo by jim nevěřil, že nám nesou "štěstí, zdraví" a nedal by jim ani findu»
A poslouchejte, kluci, my velcí to děláme zrovna tak; zpíváme ve svých politických koledách "My, většina národa," nebo "My, zemědělci," nebo "My, pracující
vrstvy," a podobně» Kdybychom po pravdě zpívali "My, sekretariát partaje," nebo
"My, užší výkonný výbor" nebo něco podobného, ztratila by naše koleda všechnu
tajemnou moc a nikdo by nám nedal ani za findu kreditu»"
K*Čapek; Od Silvestra do Tří králů z knihy Kalendář(Jak je rok dlouhý)
-majkl-

Kdysi se v malé vesničce K. Vydři narodilo místnímu feudálovi Koniášovi
dítě s neobyčejně zdeformovanou hlavičkou, krátkýma nožičkama, které už od narození šilhalQo Díky své nezvyklé tělesné schránce se nemohlo věnovat kratochvílím obvyklým v té době ve šlechtických kruzícho Nemohoucnost zžírala nitro malého chlapce, kterého se každý štítil» Šilhavé oči pokukovaly po druzích, ob~
šťastněných lidským zevnějškem a bystrým rozumem» Nebylo proto divu, že se
snažil nějakým způsobem dokázat, že i on něco dovede» Sklízel však posměch a
hanbu» Zvykl si, že má dobrý původ ve staré šlechtické rjreLině, která už za
Václava krále něco znamenala a teá se divil, že k tomu, aby se prosadil, musí
něco umět» Když však i baronessa Betzaa von Rudolphsdorf (dříve Bětka z Rudolfova) mu dala vale slovys "Qošklivosti a šerednosti máš eště tak pitomou hlavu,
že ti ani ten šlechtickej původ nepomůže, abych ti nedala qinde»" zamyslel se*
Poprvé a naposled»
"Když se mi smějí a nechtějí mě mezi sebe, že jim duševně nestačím, tak
uvidío Mám šlechtický původ, na jezuitské školy se dostanu, když budu chytrý,
je odtud jenom krůček k moci a pak se uvidí, kdo je lepší»" A vstoupil k jezui=
tům»
A hle» V mladíkovi se objevily doposud nepoznané vlastnosti» 0 dogmata
se opíral jedna radost, žádný argument proti němu neobstál a tak záhy dostal
důvěru krále a úřad» Ten mu šel jak po másle» Někteří osvícení kronikáři sice
říkali, že to máslo není bez spojitosti s hlavou, ale ty brzy pozřela hladomorna» Žádné zakolísání, na všechno břitká klauzule či citát z bible a tak není
divu, že se záhy mladý Koniáš stal vrchním inkvizitorem království českého»
Ale neusnul na vavřínech» Věděl, že ho čeká ještě mnoho práce» Ještě mnoho pechybovačných hlav sedělo na krku» S chutí se do toho pustil» Kosil bez milosti
vše, co přesahovalo míru dogmat. Jeho bývalí soci nyní vychvalovali jeho moudrost a prozíravost» Celé království mu leželo u nohou. ON to byl, kdo věděl
nejlépe, které literární dílo seje myšlenky äáblovy, ON nejlépe uměl rozpoznat,
kdo je posedlý antikristem, ON sám soudil své skutky a vždy viděl, jak jsou
dobré a prospěšné.
Plameny hranic ozařovaly jeho spokojenou tvář. Jeho přátelé i nepřátelé
se

předháněli v projevech oddanosti ve strachu, aby i oni snad nepoznali moc

hranice, která tak dobře očišťuje. Betzaa von Rudolphsdorf mu dělala ty nejlákavější nabídky. Hřál se na výsluní své moci a přesto ho chvílemi mrazilo. ON,
neústupný a tvrdý, neomylný a všemohoucí, se bál. Bál se, že už nebude neomylný a všemohoucí, že přijde den, kdy hlasům pochybovačů bude dopřáno sluchu.
Bál se, protože už i mezi jezuity se našel kronikář, který neměl strach z jeho
hranice» Bál se, že tento skromný vzdělanec, kterého vtipně odstranil za pro=-

hřešek proti jakémusi citátu z bible přijde a sekerou rozetne monolit jeho slávy
a objeví se prázdno, které tak pečlivě zakrýval» Pak bude muset ukázat ON, o němž
se nikdy nesmělo

zapochybovat, co že ho vlastně opravňuje honosit se gloriolou

poloboha» Pak už nebude stačit .citát z bible, nařknuti ze spojení s mocnostmi pekelnými a odchýlení se od víry, která jo jediná» Pak bude muset dokazovat a nechávat si dokázat» Sloup jeho snažení, celoživotní dílo - svatá inkvizice - měla by
být uvedena v hanu? To nikdy nemohl připustit.
Gloriola jeho slávy vadla» Bylo třeba ji osvěžit» Bylo třeba připomenout,
\

kdo je» Sám se navrhl a sám si udělil cenu» Nejvyšší» Cenu, jejímž nositelem nebyl
a ani nemohl být nikdo» Tak utišil všechny hlasy, přisoudil jim pozici závistivců,
kteří osočují jeho, nositele ceny0 Rovnováha zůstala zachována» Tak byla poprvé
udělena Cena Koniášova»

.
vičku: íícíí
.:.'o.ú-;á o
v^ :*cseverozápadu a bašta!
.•?bet:;.vi má skřivan pravdu? Vyloučeno. Pravda je jen jedna a to vrabčí»
-sitýžÔ: Například přímka je nesprávná, jelikož to není spirála»
.0urka na chladiči s To já řídím vůz» Já vedu»
.nniáš: Že chtěl spasit svět, proč ne; ale neměl si to rozházet s farisei»
ros Pronásledování křesíanů je lež» My jen vyvracíme jejich světový názor»
vtátors Dosáhl jsem jednomyslnosti. Všichni musí poslouchat»
noci bartolomějské: Uf! ».»Obnovili jsme v národě jednotu ducha»
.is tik si říkám, k čemu jsou vlastně na světě jeleni»
a na provaze: Jak je ten svět malý»
Činiteli To by tak hrálo, aby někdo jiný chtěl něco dělat v oboru, ve kterém já
pracuji z lásky k věci»
„
Láska k národu« Jen naše strana ctí náš veliký a hrdinný národ» Všichni ostatní
jsou samí «rádci, zbabělci, zaprodanci a padouši»
Řeč k vojákům: Neříká se lidé na druhé straně»Říká se bucí nepřátelé nebo zločinci»
Farao: Vyvraždění pacholátek Izraelských? Pouhé administrativní opatření»
Diplomacie: My sice odsuzujeme násilí, ale jsme ochotni dodávat zbraně»
Noviny: Pravda je jen to, co je v zájmu naší strany»
V redakcis Tady jo zpráva, že se našel lék proti dýmějovému moru» Nevito, je naše partaj pro mor nabo proti?
Vůdce» Dik usilovné propagandě rozhodl Bůh, ábyeh. vedl svůj národ»
Obušeks Pravdu mám já»
Jlárodní úspěch« Naše statečné cizinecké legie poraziiy na hlavu zbabělé hordy
našich donacích nepřátel»
Sondi Třista zatčených? A k čemu se mají přiznat?
Solidarita« Můj bratránek je padouch; ale řekne~li to o něm někdo jiný, uráží
tím čest naší rodiny»
Kritik« Kritizovat, to j§ usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já,
kdybych to dovedl»
V debatě« Co je mi po pravdě, když jí nemám já?
Starý zákon má pravdu« někdy padají hradby pouhým křik»m» Ale pouhým křikem se
nadá postavit nic»
»oč My aapon víme, co jsme ztratili»
Karel čapek, Bajky a podpovídky 19/ :

Bůh je ná svědek, že citátem z Horátia nechci ani v nejmenším nabádat k
šedivosti průměru., Toto dnes již zlidovělé úsloví mi připomnělo, když jsem ho
onehdá četl, filosofii spisovatelů shromážděných kolem Eliota a Joyce<> Všichni
totiž chybíme, když se domníváme, že svůj život žijeme originálně« Všechno tu již
bylo, nic nového pod sluncem, porážka dávného heroa není příliš odlišná od někte~
rého trapného konfliktu moderního člověka«, Vývoj směřuje od jednoduchého ke slo~
žitému, od naivního k rafinovanému$ základní lidské vlastnosti však zůstávají neměnné o
Mnohdy máme dojem, že se kolem nás dějí křivdy. Děly se od nepamětio Oposici proti Caesarovi vedl v senátě jakýsi Cicero» Pro účast na Caesarove zavraždění, na kterém se nepodílel, ho Antonius napsal na listinu smrtio Zatčeni se
chtěl Cicero vyhnout útěkem z Říma» Cestou ho poznal nějaký poddůstojník, kterému kdysi vyhrál spor; svou vděčnost projevil tím, že mu usekl hlavu a poslal ji
Antoniovio Jak vidíme půda res publiky, již tehdá s prvky demokracie, byla horká
před dvěma tisíci letyc Už Caesar dokázal, že schopný caesar je lepší než mátožná
republika., Je to tak, historie se opakuje v analogiích o Pozorujme je, abychom mohli zasáhnout v pravý čas a v obecný prospěch, neboí některé věci bychom dále nezkoumali, kdybychom je očima viděli, jak říká Aristoteles o Někdo třeba nyní namítne, že na Archimeda by dnes nesměl nikdo ani vztáhnout ruku0 Chyba» Vždy by se
našel voják, který by mu ničil kruhy, vzhledem k tomu, že chtěl pohnout zeměkoulí» Vždyt Herostratové se svými komplexy méněcennosti nevymreli, dnes se však vesměs rekrutují z řad diletantů» Stále a ještě radostněji jásáme nad novými Pyrrhovými vítězstvími, ale především musí být zničeno Karthágo»
UČme se z Římských dějin dále, pozorujme dějinnou spirálu» Když se Calígula stal principem, přijal ho Řím s radostí nad osvobozením ze jha tyrana» Skončil
přesně v duchu svého hesla "AÍ si nenávidí, jen když se nás bojí"» Podobně se uvedl i Nero» Každému muži z lidu věnoval 400 sesterciů, chudině poručil rozdat drůbež, šatstvo, zlato a perly» Uspořádal velkolepé hry» Když mu přinesli první rozsudek smrti, zvolal "Jak bych si přál, abych neuměl psát»" Římu bylo změněno jméno, pro štastný život za jeho vlády, na Neropolis» Ano, vše tu již bylo» Vše se
vyviji od naivního k rafinovanému» Dříve válčili plebejové s patricii, dnes je tomu naopak» Jaures napsal "Chceme z minulostí převzít oheň, nikoliv popel»" Naplňme jeho slova»
Zůstaňme ještě na čas v Říměj"Inter arma silent Musae", což bychom dnes
volně přeložili jákos Za války se tvoří díla řekněme vrtkavých hodnot» Výjimky
potvrzují pravidlo» Neopouštějme můsy» Již za starých Římanů se spisovatelé sdružovali do kroužků» Nebyli to umělci ledajacíi Rufus, Propertius, Vergilius, Naso»
Ovidius posledních devět let svého života žil ve vyhnasstvío Císaře Augusta neoblomili ani tak vlivní lidé jako Messařa a Maecenas. Za všechny ostatní zde pietně
vzpomeňme Puškina a Wilda» Vzdorné hlavičky se musí vždy zasadit tam, kde je jich
více třeba (Petroniua, Hus, Galileo}» Člověk může dělat co chce, ale nemůže chtít
co chce, říká Einstein»
Od dob, kdy Demokritos se smál, Herakleitos plakal, Zenon se postil a Bpikuroa hodoval, se vyvíjela od jednoduchého ke složitému a od naivního k rafinovanému, i filosofie» Řekněme se Sartrem: "Příslušná filosofie je určitý způsob, jímž
třída na vzestupu dosahuje svého sebeuvědomění." Všimněme si dialektiky - jednoty
a boje protikladů» Jejím protikladem je logika» Tím nechci říci, že dialektika
není logická, ale že logika není dialektická» Než překročíme Rubikon, je nutné si
uvědomit, že dříve říkal filosofž °'Scio nihil me scire", nyní tvrdí se -Vztahovačným patosems Vím, že vím všechno!

TEPRVFIEO M Ä M 1 B H M
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Tentokrát to bude výrazná postawa světové poeziet která stála u kolébky
všech významnějších literárních směrů na počátku tohoto století® Na jeho osobnost vrhl stín politicky zmatený postoj, poznamenaný sympatiemi k fašismu,
ale v díle se naštěstí neodrazilo So Hem2.ngvray o něm napsali " Básník, jenž
se narodil v tomto století nebo v desetiletí před tím a může o sobě tvrdit, že
nebyl ovlivněn jeho dílem, zasluhuje spíše náš soucit než opovržení o" Pro ilustraci jsem vybral závěr básně ZPĚV DVANÁCTÝ "Z NÁČRTKU TŽICETI ZPĚVU"o Pro
Elixír jsem překlad 1« Slavíka fc básníkově duchu upravil.
To byl jednou chudák počestný námořník, piják do aleluja,
Klel jako čert , hulákal, chlastal a
ChlaŠt ho nakonec přivedl do špitáluj
A operovali ho a byla tam na ženském oddělení chudák jedna kurva,
Přivedla na svět dítě, zrovna
Když sešívali námořníka, a přinesli mu to dítě,
Když přišel k sobě, a řekli*
"Tu máš, tohle jsme z tebe vyndali."
A on na ně kouk a hned mu bylo lip.
e o o

Pak zakoupil loä
a časem houf parníků)
A vychoval toho kluka,
a když byl kluk na universitě
Starý námořník se zas roznemohl,
doktoři řekli, že je to na smrt,
A chlapec přišel k jeho loži
a starý námořník dělí
ooo
"Ty mi říkáš tati, a já nejsem.
Já nejsem tvůj táta, kdepak.
Já nejsem tvůj táta, ale tvá máma," řek,
"Tvůj táta byl bohatej kupec z Istambulu."
>

Vskutku nejautentiČtšjší epika dneška, jak ji označuji někteří kritici.
Americký básník Ezra Loomis Pound (nar. 1685 a dosud žijící-.» Itálii)
se rozhodující měrou podílel na vzniku imagismu s osobnostmi jako H.Doolittlovou (H.D.), R.Aldingtonem a W.C.Williamsem ( z počátků jeho tvorby). Imagismus
byl společnou záležitostí britskoamerickou. Připomíná nový impresionismus
přesných kontur a neotřelých barev, tlumočící zpřesněným básnickým jazykem
nechut mladé generace k jakékoliv konvenci umělecké i sociální. Po formální
stránce probojovával volný verš.
Za všechny ovlivněné jmenujme L.Ferlinghettiho.
Luděk Kapek
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Od uaávěaky minulé&o čísl®, došlo ks tře® árobmýaiplsS wýgss&snaýai atosí»
TaasíioDevátého listopadu proběhl už X«tý ročník »očního osleata^ífeo závodu.
Proti losskéiau roku byla trasa závodu poněkud le|$5í (menší přwyšení),, což se
obrazilo i v® výslecteieho Byly totiž pouze dvě hlídky9 které 0.« doběhl y celou
traío TASS ae aa celé skei podílel pous® i®rgaaisaěiiěs pro některé karety
je běhání pt.;o Isse záležitostí značně obtíšnouo Běželo tady pouse TASSí mládí
vhodně coaehovaaé jedním zkušeným borcem.
V ideologické návaznosti ¡s© uskutečnil ve škol© lilo ročník dezorie&"la.ž~
ního sávodu9 letos až nevhodně utajený, neboí byl ohlášea sájemsum jen ®ěk®lik
hodin před startemo Došlo na něm k vhodné demonstraci kamufláže^ napřo že debly,
jednotlivci i mixf závodili v jedné kategorii. Dobrý konec sávodu v Hespůdce
posloužil k dalšímu utužení dazorientaeso
TASSí tečkou za programem roku 67 se docela neplánovaně stala akce Klíč.
Přes s%lně nactiutrháaí (titul blázen byl tím aojněžaějšíra) ®e aasl© několik
^
TASSísh odvážlivců,, zbalil© své stasy a spacáky a přepravil® své tělesné schrá®^
k Novému Boru. Účelem tohoto konání byl», dokázat, že spí-li s® v mrazivé a za=
•měžsne noci pod stanem, není dvakrát teplo,, Podmíaky nebyly ©všem aai záaleka
tak drastické jak se bylo ebávati při p®hledu ma teploměre Jediným úmrzsm byly
postižeay štrapáční botky jedné buchty TASSí, ktarážt® je po předešlé návštěvě
Pohostinství omylem před stanem zaaechal&o Nezměrnou škodu ala utrpěl TASS ma
poli spolkovém, vinou mez odpovědných a rezvrataiekých ®le®entů, kteří aČ s®
přihlásili, nakonec nejeli a tak nás na Klíči bylo jsa deset. Pr® a® jpečetaější
skupinu byl určea Klíč v sametovém pouzdře, © který jsms viaou výše uvedených
živlů přišli. Tut® mehutasu tr®fej,sískala skupina ávaaáctičle®ná. Najdou se
příští rok nadšenci, kteří s ^SSího pokusu vytvoří tradici?
Naprsst® kulantní zprávy ze závěru TASSíh® r®ku vyvracejí velehadí a p®~
mleuvačmé řeči e tom, ža TASS jezdí d® příredy doplňovat pouse své alkoholní zásobníky. Nejsme abstinenti? (výjimkmu je pouze Io demagog) hospeda není sle rozhodně tím hlavním a jediným účelem aašich toulek (®pít a® může člověk dsaa v p®hodlí), patří vsak zcela ergaaicky k turistice a sraadě.
Chtěl bych celý dav na TASSích záležitostech nezainteresovaný zároveň
upegarait, že vítáme kohokoliv, s dobrým•úmyslem přicházejícího. Vyskytly se
t®tiž i takové názory, ž® TASS je skupina lidí, kteří se zaají sdedávna a aik®h®
mezí sebe nepraští. K tomu jea tsliko Parta, lidí kolem TASSu se vytváří víceméaě
samovolněo Členství čí nečleaství je otázkou úplně jinou« Toulat se do přír®$|$r
se může s aámi každý kd® má chuíP k tomu není třeba nějakého apolkovéh® pomasáai*
KRUMtó
Věc s Kolegyně Plicková Majda, polnice.
Kelegyně Plicková, TASSí defraudaat č. 2, se tímt® vyzývá, aby vrátila
TASSu polnici, se ktereu byla prokazatelně přistižena 29.říjaa na Stezeeo
Navrácení budiž provedeno de místnosti Elixíru. Zárivoa a tím vypisuje TASS
amnestii, budsu-li nahrazeny škody.
Představ@astv®

BYLri% STUDEHTO VŠCHT V PRAZE
PaÉs® pr® vnitřní potřebu vydává STR ČSM
Ročník X, čísl® 2
K tisku připravea® 14.12«,1967
Vedoucí prací s F. Kočevský

