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Ano, r e deke© byltéaa Elixír odstupuje9tiocháslk zásadním personálním změnám« Nynější redakee (jak již bylo napsáno v tomuto bylténu č. 1/* ) je v pátém
ročníku a pomalu se připravuje na odchod z»

y 0 Chci tímto upozorněním přede-

jít šuškandě, která by mohla věc dresaizovat Mršením, že nejde pouae o perzonální změnu; chci předejit emoci a hysterii^ a

důvody tohoto opatření ješ-

tě jednou opakuji0
Dovolím si tedy poděkovat šéfredaktorov

/andovi Kočovskému a ostatním čle-

nům redakce (jmenovitě pánům DneboskémuB Hesov,;, Jirátovi, Štěpánkovi a Petru
Smolkovi)j kteří pečlivě a s porozuměním pracc^iií po dlohouhá či krátká léta na
vydávání časopisu0 Víme všichni jaké byly komiň.kexje s vydáváním fakultních časopisů a to, že Elixír vycházel a vychází v této podobě je hlavně jejich zásluha^
Novou radskci tvoří převážně "lidi, kt: •

-n-nsjí velké zkušenosti s vydává-

ním podobných bylténôj, a proto je možné, že se cyto změny v dalších číslech pro=
jevío Tím se již dá také vysvětlit«, proč je kor

pce tohoto čísla trochu odlišná

od té, na jakou je čtenář zvyklý z minulostio ¿vahým důvodem je to, že za týden
vyjde zvláštní - kachekranové číslo, které bud® poslední kooperací staré a nové
redakceo
Chtěl bych zde něco říct o blíské budoussaeeti Elíxíru0 Myslím, že fakult»
ní časopisy budou hrát stále větší úlohu ve studenském životě o V době, kdy exia=
tuje naprostá disharmonie mezi ÚV ČSM a VOV ČSfc je nutno seznámit studenty rychleji se situací, nebol okamžitá reakce je předpokladem konečného úspěchu^, Za účelem bezprostřednější informovanosti chceme v důležitých případech též využít
možnosti vydávání zvláštních čišelo Příští řádné číslo bude již dělat plně dělat
nová redakcso Starci budou samozřejměs dle svých možností9 přispívat do dalších
čÍBel a doufám, že i při vykonávání základní vojenské služby najdou čas a napí~
šou nám něco zajímavého z kasáretto Na závěr bych chtěl poznamenat* že chceme plně akceptovat způ& '

koncepci minulých ročníků nebo raději minulých čísel»

PoSo Začátek l 1e asi téžký a tak bych rád využil této příležitosti a požádal další zájemce o spoluprácio Příspěvky a připomínky všeho druhu je možno
osobně zanést do redakce (é0 dv0 192) nebo vhodit do příslušných schránek® Nej~
větší potíž bude s Íukáním na stréji, a proto dvojnásob radostně přivítáme každou psaní schopnou dívenku (hocha nevyjímaje)•> Bát už se teä nemusíte a navíc,
práce je honorována, byí i jen mírně„
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žijsae f paradoxním světště které® siuiíkdo není zcela jist» jak bude
vypadat příští desetiletí, rokf měsíc a dokonca ani vteřina® K této hrůzné ne<=
jistotě přispívá většina států právě opačně, než by přispívat měly* aby budouc=
nost byla jasnější® 0 nic lepší není ani příspěvek Čeakoalovenska0 Stát podporu®
je jednotu soc® části sv#ta0 ale současně se dostává do takové situace» která
ani podle rčení našich představitelů neodpovídá úrovni, historii a možnostesa
našeho státue
Otevřená kritika různých nedostatků a deformací vychází nyní na jevo po
jednání nejvyššího orgánu
KSČ v prosinci a lednu® Ovšem frází se pomalu stávají
rezoluce každé sebenepatrnější organizace "že podporujeme progresivní tendease
a demokratické snahy®®«" které *>yly proklamovány na zmíněném zasedání®
Zatím ale nikdo z nás 5, jmenovitě vysokoškoláků» neví o čem se jednal©»
na čem se nejvyáší stranický orgán usnesl a o co konkrétně jde, popřipádné kdo
jmenovitě může za to» co se u nás dosud praktikovalo® Proč tedy nejsou právě nej=»
vyšší stranické orgány důsledné a snahu o informovanost všech našich #tčanů bes
vyjímky a bet®demokratického filtrování a zamlčování pravdivých inforsweí
ně nerezseknou? Proč se musí všechno nejprve přemiít * rozmělnit tak9 «by to by=
1® stravitelné pro všechnyn hla-vx

tedy pro ty, kterýs stačí jen mgfo&t se vést

a nést tam, kast právě vijfcr vane a nejsou schopni uárfet «ís i kdfl se před tía <=
- třeba z přesvědčení = "mýlili", nepokřivený charakter® Teto je vid«t napřo
v orgánech ČSU» těchř které nyní také chtějí pracovat v "novém dwcfeu1* & nejen
tam, ale i v orgánech mnohem důležitějších®
Poslední dny potřebují vysvětleníř čím dřív, tím lip» čím později» tím
hůř ke škodě věci0 které» věřme, že oprávněně a hlavně nepokrytečkys důvěřuje
většina našich občanů.
Je zaámo, že vysokoškoláci mají právě v současné debě velmi závažné preb=
lémy, týkající se nejen jejich postavení v naší společnosti jako součásti i inte°
ligenee jske celku, ale i postavení ve své jediné společenské organizaci «láde=
že» ktereu jefíSJáod let padesátých®
Původně zamlčované neshody,, které s vývojem času,, markantně ©d doby páté»
he sjezdu» přecházejí ed otevřeného dialogu ke snaze vnést nový duch d® těchte
problémů, rezseknout už.konečně gordický uzel, kterým se veškerá čso mládež svá=
zala de jediné organizace s obrovským aparátem a mocí, která plynula s jejího
mehepelníhe postavení. Svaz z počátku snad representoval revoluční jednotu naši
mládeže, ale v nynější debě se přežívá a v současné debě se stává» jmenovitě pre
vysokeškoláka, nepřijatelným® Vysokoškoláci netvoří sice víco než 6% členů ČSM,
ovšem v zásadním rozporu se všemi principy demokracie by bylo umělé držet stude~
nty ve státu que, a nedat jim možnost rozhodovat si o sobě mezi sebou® Proto by=
lo snahou vysvětlovat tyto rozpory tím, že jsou zanedbatelné( oněch

neb* jednodušeji nepodložené*
Zdá se, že nyzxí konečně dochází k tomu, že se dlouho trvající problémy
spravedlivě vyřeší» K tomu, joké možnosti jsou přistupuje zejména odpovědně
pražský VOV, který má plnou podparu atudenstva, které se právě vyslovuje k předloženým návrhům« Véřae, že to bude ku prospěch^ovyaokoškoláků, mládeže i celé
společnosti socialistického Československa, státu, kt#rý

za 50 let své novodobé

historie prošel tak zvláštním a složitým vývojem^ alcžitejším než za řadu předi*
cházejících století. A přece ještě doposud neb,y.io možno těchto 50 let skutečně
vědecky a demokraticky zhodnotit; jakým nebezpečím pro výchovu nové generace to
je, když nemá možnost poznat skutečný vývoj, kterým stát od svého vzniku prošel,
je nabíledni. A snad 500 výročí vzniku Československa bude právě posledním ještě
nezapsaným v kalendáři.
K tomu, aby každý měl v naší společnosti takové místo, jaké pro ni je
jedině potřebné, nam dopomáhej duch respektování základních principů Ústavy
a demokracie, duchovní a občanské svobody9 otevřený přístup k sebenepříjemnějším
otázkám, který musí vyspělá socialistická společnost garantovat. Pak, s odstupem
času, budeme moci prohlásit, žb jsme v té době aaujali čestné místo v tehdejším
světě, jako obhájci sociálního a vědeckého pokroku a pokoje lidí dobré vůle.

Jaroslav Martinec
předseda DTR, zatím při ČSM
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Zástupce redakce Elixíru, přijal dne 23.II.19o8 prof. dr. E. Goldstucker,
předseda SČSS. Položili jsme mu několik otázek, které, jak doufám, budou zajímat
naše čtenáře.
Pro potíže a tiskem, vychází však toto interwiew s větším zpožděním,
tóyslím však, že mnohé z otázek neztratily na aktuálnosti. Jak konec konců vidíme
ozývají se dnes hlasy, kterým by mohl být tento rozhovor odpovědí.
Zároveň děkujeme prof. Goldstuckerovi za ochotu, s jakou si pro nás
!
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v této době, plné událostí, udělal čas®
Redakce

Elixír: V souvislosti ue IV. sjesdem spisovatelů došlo k perzekucím nčktf rých členů Svazu a zároveň členů KSČ, příkladně místopředsedy Svazu J.Procházky
a ostatních» Můžeme očekávat
jejich plnou všestr&nou rehabilitaci
nejen v rámci KSČ. ale i před širokou veřejností?
Prof. Goldstucker: Věcí se zabývají příslušné stranické instituce, které ji
budou řesitu v duchu výsledků plenárních zasedání ÚV KSČ z prosince a ledna0
E.j Zdálo se, že podobně jako u LN byla ohrožena i existence hosta do domu« Můžete nám k tomuto problému něco říci?
Goj Ohrožení existence Hosta do domu se nikdy neprojevilo jako reálné. Zdržení únorového čísla nebylo, způsobeno nenormálními zásahy.
Loj Domníváte se, že by mohlo dojít ke kontaktům mezi studenty a LL a užší spolupráci
prostřednictvím fakultních časopisů, která, by měly být tribunou studentských záj™
o
mu?
G„: Je jisté, že ke kontaktům mezi studenty a LL dojde ve všech obvyklých podobách.
Studenti jistě LL budou číst, a také do nich přispívat, a předpokládám - ačkoliv
za redakci nemohu mluvit - že si bude redakce LL všímat studentských časopisů fakult.
Eg: Jaký je Váš názor na vydávání studentských fakultních časopisů?
Go:Ľomnívám se, že fakultní časopisy, jestliže studenti myslí, že je potřebují,
a že je nelze nahradit žádným jiným tiskovým orgánem, který by se dostatečně zabý=
val jejich zájmy, mají vycjiázet, a má jim být poskytnuta co nejvyšší svoboda pro?
jevu.
E.t Těmto časopisům bývá vytýkáno, že se zabývají více politikou než studijními záležitostmi.
G.: Vytýkat studentům, že se zabývají politikou, je naprosto nesprávné« Myslím^ že
je třeba uvítat zájem studentů o ťolitické a společenské otázky , dát jim možnost
nabýt zkuaeností v reálném politickém dě..í, neboí dnešní studenti si v politické
činnosti musí uvědomovat, že jsou plnoprávnými občany, kteří nesou, a v brzké budoucnosti plně ponesou spoluzodpovědnost za osud naší společnosti a našeho státu.
E>: Co si myslíte o studentském požadavku svobody akademické půdy?
G.í Svoboda akademické půdy nebyla v poslední době zákonem nikde zaručena; Pokud byla respektována, pak pouze jako zvykové,, nikoliv kkadifikováné právo. Pokládám ovšem zí\ rozumný požadavek, aby o eventuální zamýsloaé intervenci bezpečnost; ích orgánu neqp' půdě vysokoškolských fakult a kolejí byli informováni předem zodpovědní vedoucí tčcbtó institucí.
E»Ž Máme obavu, že pokračující katastrofální stav v komunikaci infermacíg je v jistém směru pokračováním v linii, o která se hovoří jako o definitivně překonané.
Domníváme se, že jednu z hlavních příčin je možno spatřovat v existenci a funkci
UPS. Mohl bysto nám objasnit tento problém jak z osobního hlediska jako občana, tik
i z hlediska předsedy Svazu?
G.: Vím, že v celé naší společnosti se tíživě pocituje nedostatek informovanosti
jako újma na občanských právech. Vím také, že v připravovaném akčním programu KSČ
se pamatuje na odstranění tohoto závažného nedostatkuo Pokud je mi známo, problém c r
zury má být v nejbližší době vyřešen ták, že UPS bude mít právo

publikaci pouze toho, co by porušovalo platné předpisy o pachbwámi'státního, hospodářského a služebnííjp tajemství®
Pokud jde o texty, v nichž by ÚPS spatřovala poškození"jiných zájmů společnosti^ jak říká tiskový zákon» bude mít právo pouze na ně upozornit» nikoliv
zaaaožnit j®jich aveřojnění, když šéfredaktor a vydavatel budou na zveřejnění
trvat®
V takových případech bude mít ÚPS ovšem právo postoupit vše prokurátorovi k rozhodnutí, zda jde o poškození jiných zájmů společnosti nebo m B Bude tady záležet pouze na osobní zodpovědností šéfredaktora, a vydavatele ®
Jinými slovy bude konečně respektována litera i duch platného tiskového
zákona®
Es V současné existenci KT a KN lze spatřovat i přes rozdílnost řídících orgánů určitý dualismus® Jaký je Váš názor na tento problém a jak se bud© řsšit?
Gs Jistě se bude řešit budoucnost Kulturní tvorby® Pokud jde o Kulturní noviny»
my celkem vítáme» že zde bude vedle LL druhý kulturně-politický týdeník, s nímž»
doufáme, se po překonání počátečních třenic vyvine plodný dialog» jaký v demokratické společnosti má být®
Eg Jaké jsou Vaše dojmy z besedy ve Vysočanech?
Os Pro mne to byla beseda poučná® Jednak proto, že jsem vyslechl z úst místních
stranických funkcionářů námitky proti mému televiznímu rozhovoru, a jednak tím,
že jsem se mohl přesvědčit o tom» že v některých vrstvách naší společnosti existuje opravdu nezdravý vztah k inteligenci, založený na předsudcích a v zakořeněn
né předpojatosti a že si to vyžádá hodně trpělivosti, času i námahy» aby tento
nezdravý vztah byl zredukován aspoň natolik, aby přestal být politickým Činitelem naši společnosti®
Es Ve svém vystoupení prof® 0® šik vyslovil názor» že s lidmi,kteří se dopustili ve své stranické činnosti vážných chyb» ale při lednovém zasedáni se postavili na správnou stranu» je nutno i nadále počítat® Nejde zde i e určitý morální
rozpor lidí, kteří jsou schopni se obrátit o 180 ?
Gi Nelze to zodpovědět jednou větou® Je to součást politického boje. Za současného stavu půjde hlavně o to» aby se v tomto obrodném procesu dostali na správná místa správní lidé®
Eí Jak sa díváte na možnost existence antioficiálního komentátora typu Prost,
Lippmann apod® u nás?
G s Te si musí každé noviny vypěstovat. Je to věc toho, zdali bude dost prostoru
pre to» aby vznikaly publicistické osobnosti. Že vzniknou, můžeme usuzovat z tebe, že vznikaly i za obtížnějších podmínek® Prosazoval jsem, aby v akčním programu bylo zdůrazněné rozlišení osobního a oficiálního stanoviska® Mnoho našich
spoluobčanů pokládá to, co stojí v nevinách,ještě stále za písmo svaté* Neuvědomuje si» že lze pronášet také pouze svůj osobní názor, a to byl také joden
s důvodů, proč se na mne za televizní rozhov«.- někde tak rozzlobili. Budeme si
muset zvykat rozlišovat mezi úředními stanovisky KSČ anebo vlády a názory jednotlivých občanů či jejich zájmových organiaací®
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I stalo so někdy dámo, že si pár bláznů ( tenkrát byli tak Sas to nazýváni) usmyslelo vybudovat ki.ub chemiků«, A konečně je Klub na světě» ba co více
dokonce v provozu. 25% Éliltt; íšuchým konstatováním se ovšem skrývá nepředstaví tel»
ná spousta práce právě i£ěic% (několika nedšenců. Elfxír přinášel ve svých předešlých
číslech drobné zprávy o prub'ehu prací. Na tomto místě bych se tedy rád pokusil
o stručnpu rekapitulaci a zmínilfeei setom, co a Jjak bude dálo
Na začátku { jak už to bývá) byla myšlenka^ V zápětí na to následovaly
dlouhé debaty a dohady o místnostech pro Klub, Možností bylo několik» ale vš*efe=>
ny postupně mizely v nenávratnu. Když byla konečně) přidělena místnost, vedly ••
dlouhé spory o její vhodnosti« Pravda, prostor nebyl právě vyhovující» ale při
troše skromnosti a snahy bylo možno se s ním spokojit» Než byly dohodnuty všelijaké podmínky rr.aterielního zabezpečení úprav klubovní místnosti» uběhlo v ti»
chosti lcto, konáním zkoušek i část podzimu, K všeobecné radosti se poté začalo
bez dalších podkladů pracovat« Dělalo se všelijako Restl počet odpracovaných h©=>
din, rostly ale další nároky» přicházelo se na další možnosti a varianty H&wsd
interiéru. Přes chronický nedostatek pracovních sil, dostávala, bývalá "ratajaa*
pomalu předpokládaný vzhled Klubu» Nutno ovšem podotknout» že jednotlivé úpravy
se dělaly bez celkového jasného názoru na konečný vzhled. Chyběl jednotící arehi»
tektonický prvek» byly pouze dohady a předpoklady. Několik se tyto předpoklady
kryjí se skutečností, ai posoudí sami návštěvníci. Je třeba však upozornit, še
vzhled místnosti není ještě definitivně vyřešen.
Díky velké pomoci školy byly překonány postupně i obtíže s vybavením a aá«=
sobováním Klubu, zvláště pak a obstaráním částí inventáře úzkoprofilového eharak»
téru. A nakonec došlo k řešení otázek ták říkajíc ideově provozních. Pracuje
na definitivní formě jednotlivých článků Statutu a Vnitřního řádu Klubu. Těsně
před oficiálním zahájením došlo k« sjednocení i v otázce křtu. Klub dostal oásev
Carben a de znaku pětivazný uhlíko Největším problémem této poslední fáze byla
ale otázka zavírací doby Klubu. Klub se tetič nachází přímo v budově školy a j«
prozatím přístupný pouze hlavním vchodem. §kela se uzavírá ve 22,00 hod.» ceš ««
nám zdálo pro Klub přec jen trochu brzy. I při řešení tohoto problému nám vyšel
vstříc soudruh rektor a umožnil nám zavírat Klub zatím až ve 23»00, ve výjimečných případech i později. Celá záležitost není ještě definitivně dořešena, nieméně se nám dostává ze strany školy velké důvěry, kterou bychom neradi zklamali.
Proto bych chtěl upozornit všechny případné návštěvníky Carben Clubu, aby se
v prostorách školy ( cestou na pissoir) chovali s maximální slušností a nezavdali příčinu ke ztrátě nám poskytnuté důvěry.
A teä tedy k provozu Klubu. Klub bude otevřen prozatím třikrát týdně» a te
v úterý» středu a pátek. Přesné otvírací časy budeu vždy předem oznámeny na nás»
těnném Elixíru i s eventuelním programem. První měsíc bude Klub otevřen pro veš»
kerou studentskou veřejnost. Zároveň však již nyní dochází k založení Klubu jaks
takového s řádnými členy a kandidáty. Po prvním měsíci provezu budou pro nečleny
klubovní prostory uzavřeny. Carben Club bude tedy dále přístupný peuze členům
a kandidátům Klubu» případně jejich hostům. Kandidaturu Carbon Clubu může získat
v podstattě každý» kdo podá vlastnoručně sesmeleneu přihlášku, doloženou doperučujíwími podpisy minimálně tři stávajících členů. Po určité kandidátské lhůtě
rozhodne Rada Klubu o eventuelním udělení členství. Přitom posuzuje RK zájem
e práci Klubu a e jeho provozně programové zabezpečení a obecně te, jak který kandidát vystupuje a jedná. Ucelenější náhled do systému Klubu přinese jistě jeho
Statut a Vnitřní řád, na jejichž uveřejnění se pracuje. Bližší informace, seznam
stávajících členů poskytne a přihlášky ke kandidatuře spolu se zápisným 10 Kčs
přijímá barman přímo v Klubu, nebe ředitel Klubu v jednacích hodinách které budeu co nejdříve vypsány.
•

Podmínky pro přijeti do Klubu ae «dají možná trochu tvrdé ( doporučoni tři
•táhajících čleaůc 10 Kčs zápisného, 10 Kčs čleaskýoh příspěvků t a semestr, různé samkee popřo ztráta členství při pertušení Statutu apodo Jde nám ale • vytvoření dobrého společenství atudentfi a tady sáleži daleko vlee na kvalitě než aa
masovostio Na snahu e masovost sešla už tetiž celá řada spolků či organizaci»
Počítám i s tím» že si Klub tímto systémem nadělá nepřátele v řadách případně od®
mítnutých členů ale chtěl bych upezernit9 še RK nehodlá zastávat apriorně odmítavé stanovísk« k ternu kterému kandidátu;, nýbrž odmítnutím členství vyslovit pouze
prozatímní nedůvěru uchazeči0 Nehledě už na t®9 že naproste sporné případy má zcela demokraticky řošit hlasování všech členů Klubuo
Vraíme ae ale k trochu příjemnějšímu tematUo Posláním Klubu je vytvořit
spolek studentů» kteří se budou schopni navzájem dopisovat ve svých názorech a
zájmech9 kteří se budou chtít společně přátelsky bavit nebo i užitečným způsobem
hádato Ke splnění těchto ideálů by měla sloužit programová náplnQ Chceme pořádat
všeliká sezení se zajímavými lidmio Chcem® pedchytit zájem prvních ročníků a pomoci tak našim váženým kolegům bažantům v rychlejší orientaci v obezličkách této
školyo Počítáme s uskutečněním různých text - appealů, hudebních dýchánků všech
možných žánrů, monotematických pásem bajek,scének či povídek a dalších vážných
věci i hovadin, na které ai jen členové Klubu vzpomonoUoZáleži na nicho
KRUMM

SOU
Shoromáždění studentů bylo svoláno Elixírem9 když představitelé STR původně na tento termín rezignovalio Na posledním zasedání STR v pondělí 11« 3° tor»
akční neschopnost STR vyvrcholila*, Po tří hodinovém jednání někteří členové opustili zasedání a předseda Jo krtinec rozpustil plénum s tím, že dále bude pokračovat rozšířené zasedání Výkonného výboru STR za účasti předsedy VOV Mo KymliČky & členů pléna STR jako hostů« V této situaci vystoupili členové
a spolu se svými přáteli připravili návrh statutu ARSuf kt
r.
VŠnHT
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Na úvods CECEK = česky Evropské společnost studentů chemie» pořádala va
dnech. 22.=28» ledna 1968 výroční kongres, jehož organisací byla pověřena Technická škola v Bindhoveruo Přesto8 ie žádni vysoká škola s východní Evropy tmd
členem CECECu, jsou zástupci naší školy ( jako vybrané školy) již třetí rok sváni
na kongreso Letos jsem se zúčastnil kongresu jek© jediný8 protože druhému Členu
naší delegace nebylo za divných okolností uděleno holandské visu»o

Setkání by se konalo u příležitosti přehlídky studenských vědeckých pra=
cí v oboru chemie« Dôvod k tc&uto setkáni dává současná situace v mezinárodních
stýcích studentů t echo chemie,, kdy organise&e CECEK nedává v současné době raoi=
nost odborně zaměřených kontaktů jeho členů« Naše škola by tak dostala možnost
být hybnou silou v rozšiřování těchto styků a vybudování solidní posice školy v
činnosti a! už organisace CSCB& podstatně prohloubenou odbornou činnosti nebo
organizace nové» která by si odbornost vsala jako hlavml nápln své činnostio
Tento návrh byl zveřejněn ve správě kongresu CECEKu, kde se setkal s při»
znivým ohlasem«, Setkání bude možno uskutečnit při splnění následujících podmínek»
- že naše škola bude pověřena uspořádáním č«o přehlídky studenskýoh vědeckých
prací v r» 1968;
- že nejlepší výsledky ČSo přehlídky budou vystaveay i posději( předpoklo únor
1969) a budou pozváni i zahraniční účastnici,» aby předvedli své práce;
- že budou navázány dobré kontakty a získán přislib pcnoci od ČSAV» vysokých
škol chemických v ČSSR a MCHPj
- Toto nás zavazuješ - přednostně zaslat dopisy členům CSCEKu a dohodnout s po=
řadatelem kongresu v ro 1969( Paříš), aby M m přepustil organisaci kcagresuo
( Z osobního rozhovoru vyplynulo, že by tento požadavek byl přijat)
- rozeslat informační dopisy svazům studentů chemie v celé Evropě » případně stu<=
denským org® jednotlivých zemi nebo přímo vysokým školámo
- z důvodu náročnosti akce založit přípravný výbor "setkání"•
Program setkánís Trvalo by cca 4*6 dní v únoru 1969o
- tři kongresová jednání zástupců studentů chemie o koncepci organisme, náplně
a poslání.
- tři odborné semináře na téma M studenská vědecká činnost»
- výstava prací s vyhodnocením nejlepších prací
- návštěva některého pracoviště ČSAV popře, závodu
- kulturní podnik a seznámení s Prahou
- koktejl na zahájení a recepce na závěr jednáni.
Účastnici» 50-70 včetně našich zástupců t.l. cca tři zástupci z každé země o
Uvidíme, ale pár lidí to neutáhne. Tak kdo se chce v této věci angažovat,
ozvěte se.

Za STR J.Martinec
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Kolegyně a kolegové»
jako člen redakce Elixíru bych vám chtěl tentorkát sdělit své myšlenky nikoliv jen na stránkách našeho bulletinu» ale přímo0 Situace je podle názoru členů redakce tak vážná, že se svoláním tohoto shromáždění nebylo možno déle čekat
a své názory9 které bychom uveřejnili až vyjde další číslo» by bylo možno považovat za pozdě vyslovenéo
V posledních letech se stále častěji ukazovalo» že dosavdní existence ČSM
jako monopolního orgánu vůči všem složkám mládeže deskoslovenska, ja velice pochybnáo Mladí lidé9 kteří byli po Únoru 1948 sjednoceni v jedinou organisaci, což bylo tehdy nanejvýš správné, byli jakousi setrvačností pokládáni za nedělitelnou
masu i v dobách, kdy bylo třeba tuto koncepci opustito ČSk by bývalo potřebovalo
umět citlivě rozeznávat potřeby a zájmy jednotlivých specifických skupin mládeže,
jichž existenci nebylo možno neviděto Vždyí cesta vpřed s klapkami na očích vede
nikoliv kupředu, ale do velmi pochmurných místo
Škoda, že nebylo dříve jasné, že mladý člověk, který pracuje v továrně se
sice v mnohém ztotožňuje se studentem, ale že má i mnoho svých charakteristických
problémů, které se studenta netýkajíc Vyvíjel se tedy nezájem o činnost Svatu
a nakonec to vedlo i k velikému snížení společenské a politické aktivity lidí0
Ukázalo ae naštěstí, že vysokoškoláci zůstali většinou takovými» jací byli od založení vysokého uč oni vůbec «= lidmi 9 kteři bezpečně reagují na vše, co je v lidské společnosti dobré i špatné i přes to» že jejich hlas byl zejména v posledních
letech soustavně umlčováno
Jen namátkou vybírám % této doby Majáles» které byly pořádány již odedávna..
Pamatujeme se všichni na o&®» konečně povalený v roce 1365» jehož králem se stal
Allan Ginsbergo Druhý Majáles se stal rďm 1966 předmětem obšírných diskusi na
půdě KSČ a ČSM, jejichž výsledek byl ten» ž® od uspořádání této studentské jucharajdy bylo v roce 1967 upuštěnoe Byly nám tehdy vytýkány šovinistické spády vůči
SSSR, neodpovědná kritika různých jevů v naší společnosti a podo Připomeňme si,
jak smutnou roli tu sehrál Svaz mládež®p který nedokázal buä Majáles prosadit»
anebo aspoň uvést proti jeho konáni méně chatrné argumentyo
Připomeňme si i případ Jirky Mullera» který za to» že si dovolil vidět o
dva roky dále než soudruh Zavadil a další» byl vyloučen z ČSM, ze školy, a ihned
povolán an vojnuo
Připomeňme si Strahov, kdy nás postoj orgánů Svazu nejen překvapil, ale i
zklamalo Ministr vnitra se sice včera za jednáni VB omluvil, avšak UV ČSM dosud
studentům nezdůvodnil» proč napřo zakázal šíření jakýchkoliv informací mezi fakultami v Praze a po republiceo Myslím tím důvod všeobecně přijatelný, nikoliv sypání si popele na hlavu a řeči o nějakém ovzduší té doby0
Včera došlo k vystoupení většiny členů redakce Elixíru z ČSM® Důvody máme
tyto: uvědomujeme si» že Svaz nemá nárok na monopolní zastupování studentů jak doma, tak na mezinárodním polio Vůbec se nám nelíbí postoj kolegy Palyzy, který den
po zasedáni STS VŠCHT informoval tajemníky VOVu o tendencích, které směřují k ustavení demokratické studentské organisace na naší škole, a který přikyvoval názorům
jako že je fajn, když se studento odtrhnou od ČSM a převezmou si jeho starosti,
neboŤ Svaz mládeže si ponechá zahraniční zájezdy a podobné výhody a ti kdo mu zů=
stali věrní se budou mít dobřeo Věci se totiž mají ták, že není nutno mít cestu
za hranice schválenu fakultním výborem ČSM, nýbrž stačí pouze doporučení děkanátu,
popřovojenské katedryo A pokud jde o takové mezinárodní organisace jako IAESTE
a podo, nebo bssdevizové zájezdy, to je záležitost studentů a nikeliv ČSMo Ajestliže
se tedy angažujeme ve věci vytvoření samostatné studentské organisace, která je
se Svazem naprosto neslučitelná, jesltiže jsme zklamáni s jeho vývojem, nevidíme
důvodu, proč bychom v něm dále setrvávalio
Na zasedáni STR VŠCHT se o situaci na vysokých školách začalo diskutovat
minulé úterý» Byli jsme nepříjemně překvapeni, usnášecí impotencí tohoto shromáždění o Nešlo o to, zda se posluchači VŠCHT odloučí
ČSM nebo ne - o tom nemá STR
právo rozhodovat« Bylo však nutno, seznámit vás s našimi možnostmi, uspořádat referendum a potom volby, kterých by se zúčastnili všichni posluchači denního studia0
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Vysokoškolský výbor dSM přijal sa svůj návrh redakce Slixíru uspořádat
celostátní podpůrnou akci na sstaá&í kůží pro m š i Veřejnou bezpečnosto Test této
výzvy byl zároveň zaslán do Literárních listů» orgánu Svazu československých spisovatelů a byl otidtěn ve 3-® čísleo
Jak je všeobecně známo¡> stela být od prvního května loňského roku Veřejná
bezpečnost vybavenapoznávacími číslyo Nedošlo k tomu pro potíže{ výroba)» na které upozorňovali zástupci VB již na tiskové konferenci v dubnu 1967o Po Strahovských událostech», kde právě neexistence těchto čísel znemožnila určit původce ně«
kolikanásobného ublížení na těle» oznámil ministr vnitra so Kudrna0 že čísla by
byla, ale že není kůže» nutná k přopevnění těchto čísel na uniformy«
Rozhodnutí zrušit anonimitu příslušníků VB stojí v cestě pouze hospodář»
ské nedostatky» které se tak stávají celospolečenským problémemo Obracíme se pro»
to na všechny naše občany» aby se pokusili radou i činem přispět k zajištění dostatečného množství kôš® a tím pomohli tento naléhavý problém rozřešit® Věříme»
že společným úsilím naší veřejnosti se příslušníkům VB podaří vystoupit z nežádoucí anon.mity»
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Závody Ant& Zápotockého» Třebechovice? Po přečtení LL ze dne 14o3<> jsme
byli překvapeni zprávou, že ministr Jo Kudrna prohlásilř že vybavení příslušníků
VB poznávacími čísly nemohlo být převedeno pro nedostatek kůžeQ Pokud se v tomto
případě nejedná o vtip» jsou pr rovnici našeho závodu ochotni potřebnou usen vyrobit®.«
Gala nopo závod Třebechovicejpo Ooj K Vašemu článku v LL dne 14o3o Váia siě
lujesie» ýe náš t,'
" '
' '
'
zajistit potřebné osnačení pro
příslušníky VB*
Občah. Kg Brno8
J oBo Prah
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Děkujeme
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zájem» bohužel nemůžeme pro nedostatek asiata.
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Předkládáme Vám několik titulů z diskotéky, která jistě najde své příznivce i
mezi vámi®

Demagogům, kteří by se snad domnívali, že nekonečné opakování refré-

nů je způsobeno poškozením desky dáváme nepokrytě na srozumněnou, že nejde v žádném
případě o technickou nedokonalost, nýbrž o ideologický záměr®
Neklademe si nárok na původnost a naopak nevylučujeme, že do naši edice se vetřela snaha po plagování skutečností® My si přiznáváme přátelé tuto chybu a uvažujeme o sebekritice, kterou jsme perspektivně zahrnuli do připravovaného akčního
programu Elixíru®
Zároveň prohlašujeme, že se stavíme za závěry všech plén, pokud jsou dostatečně
velká, aby nás za nimi nebylo moc vidět®
Váš Elixír
Za oddělení pso diskofilii
s® Diskobolos v®r®

NĚKOLIK KALNÝCH MYŠLENEK 0 BRNĚ®
Vo dnech 22® «= 23® března se konal v Brně celostátní aktiv vysokoškoláků®
Za VŠCffT tam byli kolegové Martin»® a Popělo Mám-li podat z této selanky objektiv-»
ní správu musím říci, že to byl obraz bídy a utrpení® Hned v začátku jednání se
"představila" VŠR ČSM tím, že nám oznámila zákaz vstupu novinářům na naše jednání® To se ale setkalo s odporem, aeboí plénum to považovalo za zatajování informací a kolega Holub z PF UK z Prahy se nahlas zeptal, jakým právem mluví vysokoškolská rada ČSM za studentyo Po této epizodce však začala vznikat mizerná atmosféra
mezi vysokoškolskými centry® Pražáci se původně rozsadili mezi ostatní, ale když
si Slováci sedli k jednomu stolu a po nich hned Brno apod®, nezbylo nám, než učinit totéž. Od té chvíle se každá fakulta či centrum snažili prosadit svůj návrh
na studentskou organisaci a zle se dívali na návrhy jiné® Avšak jediný statut»
který byl bezvadně promyšlen až do nejmenších podrobnosti, má pražská právnická
fakulta a jelikož se první den její zástupci nedostali ke slovu, musel být jejich
návrh vyvěšen na tabuli v sále® Ona totiž převážná většina nedomyšlených příspěvků z ostatních škol je právě zde obsažena, takže takových 90% diskuse bylo zbytečných. Dalším promyšleným návrhem je práce kol® Pšenka z FF UK Praha®
Troufám si tvrdit, že Praha má ve vysokoškolském hnutí prim ( což je však
veliká škoda) a ostatní vysoké školy jsou více či méně ve svém vývoji pozadu®
Brouk Pytlík
Volba Miss Chemie 1^68»
Rada Carbon Clubu jako v současné době jeden z hlavních představitelů kulturního
žiti naší školy si dovoluje oznámit, že dne 19®4®1968 hodlá jako jeden z dalších
bodů svého akčního plánu provést volbu Miss Chemie 1968®
Volba proběhne v sále Kotva 19.41. Informace přinese zpravodaj Carbon Clubu. Miss Chemie bude věnován zájezd do záp. Berlina v červnu t.r. p o z r u r e d o J p ř e d s t a v i t e l ů j e k é kuitury??
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V druhé polovině února so sešla rychlá za sebou dvě významná plena VOV. Prvé,
I60II0, reagovalo na jednání tzvo Vysokoškolské rady ÚV ČSM z 6®-7,II. a vyjití
Stanoviska předsednictva ÚV ČSM " k některým aktuálním otázkám mezi pražskými
vysokoškoláky? Zároveň byl předložen rozbor možných variant studentských organizací (viz dodatečná příloha našeho minulého čísla) a pověřeni kolegové Kobělka, Zbořil a Kohňovás aby jednotlivé varianty rozpracovali pro diskusi všsch pražských
studentů před referendem.
Řada členů plena byla praktikami ÚV ČSM kolem zveřejnění Stanoviska ve Studentovi a přípravy Vysokoškolské rady tak znechucena, že opět uvažévala o vystoupení
z oggánu a organizace vůbec a chtěla začít hned vytvářet organizaci nesvazáckou.
Stmelujícím prvkem zůstalo pouze slovo referendum®
členové předsednictva VOV poukázali na licoošrnost, s jakou jim ÚV ČSM slíbil podle skutečného zápisu a usnesení aktivu z 13° ledna opravit nepravdivé a
vymyšlené údaje svého stanoviska a že přesto vyšel tento dokument beze změny,
i když tomuto slibu byl dr® Krofta» šéfredaktor Studenta® Plenu VOV byl předložen
koncept protistanoviska» které by naší veřejnosti alespoň ex post vysvětlilo, oč
vlastně 13» ledna šlo a oč studentům v současné době jde® Precizované stanovisko
VOV bylo schváleno příštím plénem 22ollo a mohli jste si je přečíst na nástěnném
Elixíru a mělo by vyjít ve Studentovi« Současně se VOV snažil prosadit v našem
tisku Slánky, objasňující pozice studentů a ÚV ČSM širší veřejnostio Je to práce
nutná« ale vyžaduje svatou trpělivost0 Kdybych měl tu moc, honil bych ÚV ČSM po
soudech za záměrné klamání veřejnosti a předsednictva VOV®
Zasedání VŠR ÚV ČSM nebylo z podobných důvodů mnoho hodnoceno® VOV s uspokojením konstatoval, že Zdeněk Zbořil má být vedoucím týmu pro program a Zdeněk Kobělka členem týmu pro strukturu, ale zpráva» že tato VSR - když ji to ÚV ČSM povolí bude také dělat diskuzi o struktuře» nechala plénum VOV celkem chladné® ÚV ČSM je
již orgán mrtvý a zabývat se jím přísluší kafilérii» ne studentské organizaci®
Dále se konstatovalo» že MKS se ještě nevyjádřilo k registraci Bulletinu VOV
a bude patrně termín rozhodnuti protahovat až do konce povolené čekací doby. Předsednictvo VOV doplněno o Jiřího Votavu s FVLo Ministerstvu školství bylo z Pardubic sděleno» že ing. František Jaroš zůstane řádným aspirantem na VŠCHT Pardubice®
Hlas aktivu 13® ledna a VOV nezůstal bez odezvy.
22o února schválil VOV text protistanoviska» které mělo být spolu s otevřeným dopisem Elixíru otištěno v nejbližším čísle Studenta, tj. č. 9 z 27.11. Z MV
ČSM přišla zpráva o očekávaném omilostnění Jiřího Mullera. No a?, pravilo VOV.
Po vyhrané bitvě jeta(£dývoják generálem a říci n my jsme se mýlili" je v současnosti až příliš lacinéo J.M® nepřestal být členem VOV at člen či nečlen ČSM a žádné rozhodnuti na tom nemohlo nic změnito Spravedlnost není milost poskytovaná pět
minut po dvanácté. Musí se vrátit Muller» musí se vrátit Holeček, je třeba vrátit
čest Sedláčkovi a nesmi zůstat v anonymitě a bez trestu ti, kteří zásahy do jejich
osudft přpravovalio
So delegace k s. Dubčekovi byli zvoleni kolegové Bihelerová, Kohnová, Ditrich»
Pšenička» Kulhánek, Ptáček» Zbořil, Pína a Kavan. Proti zvyklostem nebyl zvolen
předseda M® Kymlička. Pro zvýšení akceschopnosti předsednictva VOV před pražskou
vysokoškolskou konferencí» která bude 9° dubna» byli z PVOV uvolněni M. Pokorný,
J. Muller ( než se bude moci vrátit) a dovoleni J. Kohnová a J. Kavan. Tím získalo
předsednictvo podobné rozložení sil jako mělo v prosinci 1967® Za kandidáty do
NS byli schváleni ing. František Pienička z FS a Zdeněk Zbořil z FF. Fakultám bylo
oznámeno» že uzávěrka návrhů poslanců do NV je 11.3. na VOV.
Protože MKI opět nepodalo své vyjádření k Bulletinu VOV, bylo rozhodnuto nečekat dále a vydat neregistrovaný Zpravodaj. Byly rozděleny MBT a zimní rekreace
(VŠCHT
17 a 14)o S nadšením byl přijat návrh r«,^kce Elixíru uspořádat celonárodní
sbírku kožek na pomoc naší neočíslované Veřejné bezpečnosti.
äarf

O TOM. JAI JSEM SK VYPRACOVAL KB ŽUBPo
Tedy především muaim upozornit, že jsem naprosto obyčejný člověk a asáyeh®
tim po výslunní posornostio Žiji ve spořádaných rodinných peašrech, přičinil jsem
se o naroseni dvou dítek, automobil nevlastním*, ačkoliv bych si to ve svém postaveni mohl dovolito Zároveň nikdo z mých předků netrpěl pohlavní chorobou a při»
buzné v zahraničí nemám* Chtěl bych zde nastínit možnost životního, či lép® ráčeno pracovního růstu obyčejného inteligenta, jakým se cítím jáo Aby mi bylo ovšem dobře rozuměnos nejde mi o to někomu radit, jde především o upozornění na'to,
že cesta vzhůru vede často přes spoustu náhod9 což je výhodou pro ty, kterým
jest politicky založená kariéra proti myslio
Jsem ředitelem malého krematoria v pohraničí a mám vysokoškolské vzdělánio
fiík této funkci požívám v místě bydliště velké vážnosti a lidé z našeho i okol«
nich paneláků si hledí získat moji přízeň zřejmě proto, ie jeden nikdy nevío Jejich dítka se mi sice poněkud vyhýbají, ale to jen minimálně kazí radost ze ži»
votao
V hospůdce, kam dvakrát týdně chodím povznést své duchovno mariášem, coi
je zvyk ještě za studentských let, a kde konzumuji svých pět piv, mě sousedé p©=
plácávají po zádech a nyzývají sene zasloužilým funebrákem0 Stával jsem se sice
občas terčem nejapných žertů několika primitivů, ale od té doby, co se mi jeden
z nich vysmrkal do kravaty a byl za to moc bit od mých přátel, mám pokoj«
Krematorium se mi sice nikdy předtím nezamlouvalo, ale když jsem byl jako
člověk vystudovavši technologii synthetických paliv a tím dosáhnuvši inženýrského
diplomu upozorněn, že bych měl jít tam, kde mne vlast potřebuje, a tudíž žádný
výzkumáček, šel jsem» Přiznám se, pánové, že jsem byl sklíčen, anžto jsa rodilý
pražák, pohraničí mi smrdělo0
Jako každý mladý iteligent, který právě opustí vysokou školu, jsem byl
pochopitelně zaměstnán napřed v provozu. Bylo mi řečeno že proto, abych se obeznámil s prací, kterou jednou bud« řídito Já jsem však důvod viděl v tom, že jsem
se měl jaksi předem ospravedlnit blížením s prostými zaměstnanci za to, že jim
jednou, dá»li nevím kdo, budu vysvětlovat co a jak maji dělat a zadruhé proto,
abych si nemyslel, že jsem snad více než onio
Napřed, abych se trochu otrkal, jsem hrál v obřadní síni na magnetofone
Potom následovala práce v chladírně a občasné jezdění s umrlčí dodávkou, kde přišla ke cti průkazka řidiče třetí třídy, kterou jsem získal ještě ve školeo Po
dvou letech, kdy ze mně byl již zcela chladnokrevný člověk, byl jsem přeřazen
k pecímo A zde právě se konečně uplatnily moje široké vědomosti, nabyté ještě ve
školeo Podal jsem několik drobných zlepšovacích návrhů na úpravy topeniště, přívod plynu apodo Ne snad, že bych chtěl nezištně pomoci neodborně zpopelňovaným
nebožtíkům, ale trápily mne noční můry a špatně jsem spalo A tak jsem trávil no=
ci nad rýsovacím prknemo
Po dalších dvou letech jsem si patřičně přivykl, i koupil jsem si tedy
válendu, nebol až do té doby jsem spal v rakvi, abych si utužil sebekázeň« Také
v hospodě jsem se přestal ostýchat poručit si k pivu topinkyo Počkal jsem potom
ještě nějakou dobu abych se přesvědčil, že jsem již dokonale vybaven k drsnému
životu a oženil jsem se0 Abych nějak vybil energii, h&ustavně ututlávanou mezi
mrtvými, stal jsem se otcem«
Poněvadž i na pracovišti si povšimli, že můj přerod v otrlého člověka jest
již ukončen, učinili mne předsedou ROH« Avšak ani ve snu mne nenapadlo, že brzy
dosáhnu mety ještě vyššío fo bylo tak8 jednou, když jsem kráčel z odpolední směny domů podél zdi obklopující krematorium, spadla mi na hlavu rakevo Dřív než
jsem se stačil podivit, co dělala rakev na zdi, zaslechl jsem tlumené zaklení
a pak kdosi řekl "Ber to v opatrně, vole a nedělej takové j kravál0" I Odnesl jsem
tedy rakev ( prázdnou pochopitelně) přes cestu do lesa a rychle jsem se vzdálilo
Ne že bych se bál, ale uvědomil jsem si, že tu běží o rozkrádáni socialistického
majetku, a tak jsem klusal do hospody pro našeho okrskáře Nedělu»
Neděla se ujal případu velice vážně a celý týden číhal večer co večer na
místě mé noční příhody, skrývaje svůj břich dovedně v mlází« Po týdnu se dočkalo
Jakmile se nad zdi objevila rakev a pomalu se spouštěla do rukou jakéhosi muže

vystřelil světlici a já jsem aa toto zmámeni vyběhl ze zadnich dveři spalovny.
A koho myslíte, že jsem chytil? Soudruha ředitele«
Po krátkém čase jaem byl zavolán na národní výbor v okresním městě, kde
měl soudruh předseda krátký projev a potom mi předal jako odměnu za statečnoat
a uvědoaělost výtečné hodinky značky UMF - RUHLA» No a protože byl náš podnik k
bez ředitele, který již seděl v díře a modral, byl jsem jednohlasně doazen do
jeho křesla, mezi dva asparagusy v ředitelské kanceláři.
Z toho tedy, pánové, vidíte jak může i v pohraničí studovaný člověk stoupat vzhůruo
Zlep

Na požádání uvěřejňujeme dopis, který byl zaslán rektorovi VŠCHT prof« J.Korittovi vědeckým kolegiem chemie a chemické techniky ČSAV»

Vaše MagnificenceS

Vědecké kolegium chemie a chemické techniky ČSAV diskutovalo na svém zasedání dne 14o března t-r» otázky svobodného rozvoje vědecké výchovy na vysokých
školách a ústavech Akademie» Došlo jednomyslně k názoru, že by mluvčím v těchto
otázkách neměl být ten, kdo v uplynulých letech zcela selhal. Kolegium má v tomto
případě na mysli napřo dřívějšího rektora VŠCHT prof.inžodr. Vladimíra Maděr« DrSc.
který v televisním programu dne 12.3« t»r. (večer) vystupoval jako odvěký zastánce demokratických metod, ačkoliv v roce 1958 způsobil s plnou osobní zodpovědností násilný odchod desítek vynikajících vysokoškolských učitelů ze své školy»
Ani v jednom případě nejednal s nikým dříve, než mu neodvolatelně oznámil rozhodnutí o vyloučení ze školy.
V této souvislosti upozorňujeme, že VŠCHT neučinila dosud nic ve věci postižených jako celku a nemůže se spoléhat na to, že by tuto rehabilitaci uplatňoval kdokoliv z postižených sám.
prof. Vladimír Bažant
člen korespondent ČSAV
předseda vědeckého kolegia
chemie a chemické techniky

Vyjádření CZV KSČ

k tomuto dopisu uveřejňujeme na straně 16.
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K prohlášeni kolegia chemické techniky ČSAV, podepsaném profo Dr. Sc0
V. Bažantem, členem korespondentem ČSAV a uveřejněném 19°3° v časopise PRÁCE a
k prohlášeni univo profo Dr.Sco JoKoryty, uveřejněném 22.3. v časopise LIDOVÁ
DEMOKRACIE, zaujalo dnes kolegium rektora Vysoké školy chemickotechnologické
v Praze toto stanovisko}
Vystoupení bývalého rektora VŠCHT prof. DTo SCoVo Maděry v televizi je osobní záležitosti jmenovaného a jedině jako takové může být hodnoceno a posuzováno.
Prof.Dr.Sc. V.Maděra od ukončeni své rektorské funkce na škole v ro 1962 žádnou
akademickou funkci nezastávalo
Za vývoj školy v létech 1956-1962, kdy zastával prof.Dr.Sco VoMaděra funkci rektora VŠCHT v Praze nese proto jistě svůj díl:zodpovědnostio
Ze školy bylo tehdy vrámci celostátně prováděné prověrky vyloučeno několik vynikajících odborníků, jejichž ztrátu škola značně pocítila. Třídní a tehdejší nesprávná politická hlediska však nebyla jediným kriteriem pro odchod a
řada jiných pracovníků, kterých se prověrka týkala, neměla odbornou kvalifikaci«
Bylo mezi nimi i několik komunistů.
Vedeni školy posoudí odpovědně jednotlivé případy a bude postupovat podle
zásad připravovaného zákona o rehabilitaci. Záležitost bude projednána také na
schůzi vědecké rady VŠCHT a veřejnost bude o dalším postupu informována! členy
vědecké rady VŠCHT jsou i akademik 0« Wichterle a profo DroSCo V.Bažant, člen
korespondent ČSAV )o
Dnešní vedení školy a celozávodní výbor KSČ se od aktu vyloučení distancují.
Ještě před uveřejněním výše citovaných zpráv v časopisech Práce a Lidové demokracii se oba orgány touto záležitostí zabývaly.
Vedení školy podotýká, že již v minulých letech s některými vynikajícími
pracovníky, kteří školu v roce 1958 opustili, navázalo úzký pracovní Btak.
Akademik 0. Wichterle je opět členem vědecké rady školy, doc. Dr.SCo E. Hála,
člen korespondent ČSAV byl jmenován v r o 1966 profesorem VŠCHT a je členem vědecké rady Fakulty anorganické technologie, doc. Dr. E. Erdos je navržen na jmenování profesorem VŠCHT. S řadou dalších je škola opět v úzké spolupráci.
Vedení školy nemůže však souhlasit s názory prof. Dr. Se. J. Koryty na
"skoro zničenou vědeckou úroveň školy" a na reformu výuky. Je ochotno s ním kdykoliv o této věci diskutovat.

Za kolegium rektora Vysoké školy chemickotechnologické v Praze

Doc. Ifyjfri. Pašek
předseda CZV KSČ

Praha, 22.března 1968

Prof. Hro Ingo Josef Koritta
člen korespondent ČSAV
rektor VŠCHT v Praze

Studentská rada vyjadřuje svůj &&s«uhlas se současným volebním zákonem
a jeho výkladen, jsk je prováděn oddělením ministerstva vnitra pro národní výbory.
Podle tohoto výkladu ná být v obvodu zaregistrován každý navržený kandidát,
s tím, že kandidáti, kteří dostali nadpoloviční většinu hlasú, ale jsou zároveň
"přespočetni" , budou vedeni jako náhradnísí o Pro každý volební obvod je dán určitý počet mandátů & tím i poslaneckých místo Pořadí míst na kandidátce pro tyto
mandáty stanoví volební komise NP podle ^l^stního uvážení» To znamená, že kandidáti zařazení pod pořadovým číslem větším, než je počet mandátů, jsou voleni pouze
jako náhradníci a tím fakticky diskriminovánio Kandidát zařazený jako náhradník
může tedy při těchto volbách získat mandát pouze v tom případě, který podle dosavadních zkušeností bude zřejmě vzácný, kdy některý z kandidátů na poslance dostane méně než 50% hlasů, přičemž náhradníci s sejvyššími pořadovými čísly už vlastně
nemají na získání mandátů žádnou naději»
V praxi tedy opět rozhoduje o tom, kdo bude mluvit našim jménem, jediný
orgán - volební komise NF° Skutečné volby probíhají zde a nikoliv ve volebních
místnostech & tak se tento volební systém ve svých důsledcích neliší od systémů
minulých, při kterých se volby staly pouhou formalitou»
Požadujeme, aby společenské organisaca nominovaly své kandidáty na základě
parity v NF přímo, bez pořadí.
Jsme toho názoru, že dosavadní volební zákon je brzdou demokratizačního
procesuc Dále považujeme za špatné, že všichni kandidáti mají fakticky stejný
volební program, který jim navrhuje orgán odstupující»
K tomu, aby volby splnily svůj úkol - vyjádřit mínění všech lidí v republice - je nutné změnit volební zákoa tak, aby nedostatky, které uvádíme zmizely .
To je nutné učinit i za cenu odložení voleb» Pro jejich odložení mluví i to,
že současná situace ve společenských organizacích nezaručuje nominaci těch kandidátů, kteří budou skutečnými reprezentanty hnutí a proces přeměn nebude de voleb
zřejmě ukončen»
Studentská rada žádá studenty VŠCHT, aby důsledně prosazovali praktickou
realizaci volebního práva tajného, přímého a rovného a aby v případě, že bude
dosavadní volební systém zachován zvážili všechny jeho nedostatky a svůj souhlas
či nesouhlas s nim vyjádřili účastí či neúčastí ve volbách.
5o března 1968

říkala mlékařka pani předsedové MNV, "spořitel^ vykradli"0 Nevěděl by vás něco
bližšího - aá to přece % první ruky. Důvěrně skloněné hlavy, tajemný šepot:
"Slyšel v zelinářství, že prý to byli nějací intelektuálové, prý nenechali žádné
stopy".
"Phe, zelinářka, prosím vás, má nějaké styky, každý ví, jaké, s Bratským,
to se jí to vytahuje".
"Oni prý ji dali syna do polepěovny, tak si myslí, že mu tfckhle polepší.
Bratskij prý má nahoře nějakého známého, Hlavoun se jmenuje, tak na to zelinářka
jde od fundamentu".
"Ale slyšela jste, on prý..."
Zatímco se městečko utápělo v malicherných dohadech, stál v budově místní spořitelny náčelník VB nad vybranou kasou. Na stole rozčileného ředitele ležela
jediná nalezená indicie, nožička od brýlí, nad kterou bezradně vrtěl ohonem
veřejně bezpečnostní (dříve policejní) pes.
"Nedá se nic dělat, tohle rozlouskne jedině Bratskij".
Kapitán, kterému se říkalo "mozek severozápadní části okresu Nové Brzko", přišel
se svým spolupracovníkem strážmistrem Krohiánem, kterému se neříkalo nijak,
protože by to byla urážka orgána. Pátravým zrakem přejel přítomné, potom místnost,
a jasnozřivě odhadl situaci, aniž by se ptals "Krádež". Pohlédl na nožičku od
brýlí. "Žádné další stopy?" Obrátil se na Krobiána, který vybíjel přemíru svých
myšlenek tím ,že tloukl obuškem do prázdné kasy. "Takhle ho tady mít..."
"No, no, Krobián. Co vy si o tom myslíte?"
"Nezanechal žádné stopy. Takhle »mm ztěžovat práci!t Asi nějakej študent. Nebo
intelektuál. Pravděpodobně brejlatej. Já bych ho
"No,no, Krobián!"
"I jen ho nechte" zastal se ho ředitel spořitelny, "vždyí je mladý a má elán.
Ale ti pacholci, co mi tohle udělali. Podívejte," obrátil se ke kapitánovi
Bratskému, "podle místního týdeníku "Čísi právo" uspořili občané v minulém roce
J28 o25j57 KČs a celých 12 000 je pryč!"
"Jak to, kde je zbytek?" otázal se kapitán s nadějí, že vinník nebude daleko.
"Ten... Ten asi....Tedy určitě.... Vlastně byl převeden investicí v kalkulaci
s ambicemi industrializace a legalizace distribuce injekce financí, jen ministr
by věděl kam, ale to vás jistě nezajímá. My jsme solidní podnik, máme důvěru!
Nejlépe to dokazuje, že poslední kontrola u nás byla v roce 1892"; ujistil
kapitána jedním dechem. Ten jen přikývl.
"Tak, tak. To je velmi solidní! 1892! U nás byla poslední kontrola tuším v roce
1938, ale od té doby také všechno nejlepši;" konejšil ho.
V takhle nekontrolovatelném úřadě nemohl být vinník. Ale někde být musel.
Co teä odpovědět tázavým zrakům šéfa? Přece neudělá hanbu kriminálistickému
rychokurzu,,který z něj, prostého obuvníka, udělal nejznámějsiho vyšetřovatele
v celé severozápadní části okresu Nové Brzko. Musel něsf říci. Musel mít podezření. Spoleftl se tedy na svůj instinkt, vypěstovaný mnohaletou zkušeností
a střelil do luftu» "To by mohl Mýt Pisálek".
"Kdo?" podivili se ostatní.
"Nezaručuji nic, je to jenem pracovní hypotéza, ale mám důvodné podezření na
ing< J.Pisálky, zaměstnance "Vzájemně se podporujícího sdružení lahvotvůrců."
"Ale proč?"
'
"Mám zprávy, že doma za staženými roletami čte Rudé právo, buditele Kolára
a Literární neviny a pustě se při tom chechtá!"
"Ale Literární noviny byly přece*.•."
"Právě, on se chechtá až ed 40» čísla!"
"No, to tedy je něco jiného« Kde by to do n6g řekl?"
>.|
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"Ještě jsem nic nedokázal. Ale s tím už si budu vědět radyo Hlavně že via komu
dokázat. To ostatní už je hračkao"
Kapitán Bratskij se ebrátil na Krobiána»
"Nedá se nic dělat» budeme ho sledovat přímo v jeho doupštio Půjdete do Lahvotvůray a dáte se tam zaměstnat« Já zařídím formality"o
Zdvihl telefonní sluchátky požádal o spojení s ředitelem a sdělil má svou žádesto
V teleřcmw
slyšet nějaké krokyo To ředitele Lahvofcvůrny obcházely mrákotyo
"Krobián," iepiál si jak® ve zlém snu, "Krobián, vzpomínám si. V roce 62«, Přišel do ipuntíifnyo Podnik to stále špunt i c , halu a dva lidi o Kde já seženu tolik
li dl p aby h® «hlídmj&lr
"To ui je vaše věc9 ||e důvody jsou státně důležité" pronesl chladně kapitán
Bratskij a zavěsilo
A tak s® sta!^ že druhého dae se Krobián vrátil do míst» kde už dávno
myslel, že mu nikde Iféstí nepokvete® Vzpomínal si, jak byl odsud vykopnut» jen
•e pokusil vyučits šMdká léta vojny a j. tom práce, kterou, tak rád a spolehlivě
vykonával} a taS au sila ředitel podává třesoucí se ruku0 Hned se dal do práce
a zeptal se, kde pracuje Pisálek a nespouštěl he i ®ěí. Ten vsak pracoval, svačil, prostě všechno jako jiní fa ještě ss každých pět minut na něj zpupně zašklebil o Tak ubíhaly dny, týdny a pořád nic o Veřejnost byla znepokojena® Dokonce i
věrná choť Bratfckého, Nadja, Ifjo mírně, mír&ouôee pokárala, balíc mu salám k svačině« "Starej» dělej s tím něcp! Nebudou prémie, nebude na svačiny«, To aby jeden
kradlo*
Kapitán Bratskij přišel do služby, vytáhl svačinu, ale jakai mu nechutnalOo V duši mu ležela slova jeho choti» Náhle se rozzářil, vyskočil jak® ble8k
a zvedl telefono
"Ssáitel? Kolik bere ing0 Pisálek?"
"Dělá technologa.o Již pátý rok» Hrubého 1900, to je čistého 1640«."
Bylo jaan®o Kapitán Brata$ij otevřel dveře de vedlejší kancelář® a pronesl slavnostně« "Soudruzi! Odpoledne v 15,00 bude provedeni dokázání obviněni
a zatčení pachatel®o Mařenko, postav na kafe, budou hosti"o
Odpslední slunce nemilosrdně pálila0 V pracovně kapitána Bratského se
tísnil® 7 lidío Bratskij, náčelník YB„ předseda liNV, sekretářka, preti nim
i ago Pisálek a za ním další dva« strážmistr Krobián a jehe nezbytný obušek»
Bratskij uplatňoval svoji metodu křížového výslechu0 Lampu, svítící de očí Pisál°
kovi obstarával® slunce a preto výslech musel být do soumraku rozhodnuto Ačkoliv
lsune® byl® ještě dost vysoko» setřel ei behetý pot z čela a vyjel přímo argumentem nejtěžšího kalibru»
"Vy tedy každý den svačíte housku se salámem» Nezapírejte!3! Všechno víme!!! Každý den dabužírujete 10 dkg kosskéh® salámu, někdy dokonce kabanosu"o
"Ale c® to má co společnéh® s případ®»?" optal se nechápavě předseda MNV»
"PrávěS Denně ke snídani dvě slané heuaky a zapit vodou„ ke svačině dvě slané
housky a zapít vodou, ®běd v závodní jídelně, ke svačině dvě housky a zapit vedou, večeř® v automatu» T® máme: housky 0,60 Kčs, svačina zase 0,60 Kčs» oběd
5»20, edpeled».* mse 0,60 Kčs, večeře 5Kčs» To máme denně 12 Kčso Jst® čtyřčlenná ředina9 tady denně 48 Kčs« Za měsíc to dělá 1440 Kčso Připečteme-li 100 Kčs
za byt a 100 Kča paášál sa světlo, plyn a vodu, dává to 1640 Kčs» Jak jsem se
informoval, to je přesně váš měsíční příjem® Za co si kupujete tom salám?! Vy
kradete!! Vy jste pro žrádlo vykradl spořitelnu!"
"Ne, ne c Jenem pro jídlo ne®" zaštkal Pisáleko "To hlavně kvůli dětem« Ony
děti pořád? Tati, kup nám botičky, kup nám kabátek, my chceme bonbónek - jak jim
to máat vysvětlit? A žena? To je ještě horši» Pořád vede svou» Jseš inženýr a pořád se cpeme jsaes suchojma heuskama, kup kus másla, kde má pořád platit za tolik vody! A šaty! A °®o Tak to je pořád» Já už to nemohl vydržet®"
Pláč přerušil jehe další litánie. Ale i tak t® už stačil«® Bratskij se
vítězoslavně rezhlédl»
"Tak to bysme měli. Odvést! Případ můžeme uzavřít".
Spekojeně gjL zamnul ruce a podíval se oknam za odváděným Pisálkem» Slunce
ještě nemilosrdně pálilo. Na nedalekém smetišti
přehraboval v odpadcích pes®
Hledal zřejmě kost nebo šlupky od salámu. Našel ce hledal a spokojeně odběhl®
"To ao někdo má" povzdechl si Bratskij, přistoupil k vodovedu, natočil si hořčičnou sklenku vody a zamyšleně se zakousl de suché housky...
Hn lia+ nní A A7
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MottosProtože politikové, kteří přivedli tuto
zemi na okraj hospodářské, politické a
morální katastrofy, mají stále vlivné mocenské pozice v rukou a dělají si šance,
že i dnešní obrodnou vlnu přečkají, musí
být demokracie bdělá a nesmí zapomínat
základní zkušenosti dějins v politice
rozhodují moc a činy, nikoliv slova a
sliby«
Karel Kosík
Stejně jako většina národa jsem i já nadšen posledními událostmi u nás«
Prakticky celý národ žije pod vlivem demokratizace a mám tak trochu strach, aby
nebyli naši lidé stiženi přílišnou velkorysostí ke starým funkcionářům, či spíše
k funkcionářům a veličinám se starými metodami práceo Nebol již mnohokrát v dějinách se stalo, že po revoluci se lidé čestní, lidé, pro které byla obroda otázkou charakteru a nikoliv kariéry, sačli očerňovat, byli odstaveni n$ vedlejší
kolej a často i pronásledováni. Jejich místa ve vedení zabrali pro sebe "revolucionáři sa pět minut dvanáct", ti, kteří vdas chytili správný vítr« "Revelucináři pět minut po dvanácté" pak vytvořili "spolehlivý výkonný aparát", vše zůstalo
při starém, jen novou firmu to dostalo« Vždyí dnes"dělá" demokratizaci i periferní věstník s« ministra kultury a informací, tiskovina známá pod jménem Kulturní
novinyo Je nutno odlišit charakterní lidi od karieristů«
Je však i mnoho lidí, kteří i nadále zastávají názor "všechno je v pořádku, jsme jednotni a nejsilnější" a vůbec tento svůj názor neskrývajío Je také
mnoho lidí, kteří by chtěli obrodný proces co nejrychleji ukončit, aby se s velkou slávou dohromady nic nestalo« Nechci říkat, že všichni tito lidé to dělají
ze strachu, možná,že mezi nimi je jich »¿kolik, kteří to dělají z přesvědčení,
ale účinek je stejný« Dochází k diametrálně roaliáným názorům na věc od různých
představitelů« Dal jsem si jako motto tohoto článku příspěvek K«Kosíka do ankety LL, č»2. Jako přesně opačný názor bych mohl citovat (Rř ll.j.) D«Koldera,
který "odmítl hlasy z části tisku a rozhlasu, jimiž se dělá nálada proti některým
vedoucím činitelům*« Mám dojem, že je určitý rozdíl mezi kritixou a náladou,
a že to, co probíhá v takto označeaáa tisku a rozhlasu je ostrá kritika« Hlasy
proti demokratizaci, i když skryté za postoj "já to dobře myslím", se ozvaly
i na okresních konferencích strany, M« Weinerovi, redaktoru čs. rozhlasu, bylo
vytýkáno jedním z posluchačů, že chce nastolit imperialismus (přesněji byl oznar .
čen za agenta); prostě se stále ještě používají stejné metody " kritiky" ( nebo
přesně a výstižně dogmatického napadání), jako dřív, Jak je vidět, ještě není
vyhráno. Nesmíme se však spokojit s tím, že budeme pokrokovým silám držet palec«
Je nutno ukázat veřejně na ty, kteří se pokoušejí použít starých kejklůs malinko
si posypat hlavu jemným popelem a pak se "rozhodně" postavit několika frázemi
za to nové.
Mluví se hodně o disciplině« I já jsem pso ni, ale představuji si pod tisto slovem něco jiného, než jsme byli zvyklí pod ním po leta si představovat.
Nenechat se strhnout hněvem, ale od svých názorů neustupovat. Vyjadřovat konkrétní věci příslušnou formou« "e nadávání, ale kritiku® Ne mávání rukou, ale
pevný aktivní postoj*
Je jistě mnoho dalších věcí, které je nutno řešit, ale ty, co jsem uvedl
v tomto článku se mi zdají akutní, "e celkem jasné, že i mezi těmi, kteří dělají
demokratizaci z přesvědčení dojde k diferenciaci, ale o tom někdy jindy, až
bude damakracie pevná*
ZaS

SNAD ZÍTRA!
Něco se děje» N®8 děje to není slovo vystihující situaci, něco visi ve vzduchu - přímo se vznáší v prostoru před námi, okolo nás i za námio Něco, co je charakterizorino stálými změnami, co nabývá různých velikostí, barev a tvarůo V tá
chvíli začínám pociťovat nejistotu z události příštích, děsí mne "něco", které se
okolo mne pohybuje, dotýká se mne a pak sm® vstřebává» "Něco" se stává pojmem a
živiteleafc každodenních diskuzí všech vrstev i všech prostředí? ale stává se i
tím, co patrně pociťuje námořník, neví-li jestli pro něj sbyde místo v záchraném
člunuo Mám rád pocit vzrušení z něčeho, co si dovedu představit, z něčeho, o čem
vím, že se bude ubírat některým z možných směrů, nemohu však snést pocit neurčitosti a bezradnosti člověka, který se pokouší opustit bludný kruh a při tom je
stále uvázán provazem ke koliku uprostřed., Takový pocit, přestože velmi ponižující, je stále odkudsi přiživován a umocňován nahodilými zprávami, které dav pozře,
jelibkož dlouhodobý hlad po něčem, co by se již neutápělo v neurčitosti, nemělo desítky dodatků a dvojsmyslností, ho odnaučil ihned správně rozpoznat pravdu a lež.
Snad by si některý politik, či někteří politici v tomto státě při takovém poznání tiše a to ještě v duchu zamnuli ruce a snad v minulosti i tak někdo učinil, ale
záhy zjistil a každý další, který dospěje k poznání stejnému, zjisti, že tato zbraň
je zbraní až příliš dvojsečnou» A tak zatím ono tajemné "něco" pouze visí před
námi a my čekáme, že se rozplyne jako těžká mlha a objeví se poznání, které nám
dá záruku, že nová společnost je život a se sen.
JeP

Omlouváme m
chopeni»
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