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Elixír začíná opět častěji vycházet; je to neKŤBSSlS'ZHfimká toho, že se
poměry v československé politické zahrádce začínají opět vracet do známých kolejí« Na rozdíl od řady jiných časopisů jsme totiž dítkem útlaku a jinde než v nesvobodě se nám ěpatně dýcháo To je také pravou příčinou toho» že o letošním jaru
Elixír trochu pospával„ V době, kdy nebylo náhle nic zakázáno, neměl už Elixír
jaksi o čem psáto Kdyby vám někdo chtěl namluvit, že za to může redakční generační krize, nevěřte mu a označte jeho tvrzení za protisocialistickou tendenci
usilující o návrat kapitalismu do ČSSR« Nebudete mít sice zaručeně pravdu, ale
váš oponent zcela jistě zmlkne»
Metoda je to dobře zavedená a nesčíslněkrát s úspěchem použitá všemi, kdo
se u nás Si za našimi hranicemi začali cítit nejistí v kramflecích. Najdou se
sice lidé, kteří by vám za takový způsob vedení diskuse dali nejradši přes držku,
ale nic se nebojte® Označíte-li jejich úmysl za čin namířený proti přátelství se
Sovětským svazem, nikdo si na vás netroufneo
Bude to asi výchovou« česká národní povaha náramné dobře odpovídá Chelčického zásadám mírnosti a poslušnosti0 Rozčílí se tedy jen opatrně a o samotě, aby
se to nikdo nedozvěděl a někomu to, probůh, neuškodiloo Své nepřátele oddaně miluje a přátele nechá - byt s těžkým srdcem = hubit bez pomoci« Několik časově
nevýznamných údobí našich dějin v XV., XVII. a XX« století se tomuto hodnocení
poněkud vymklo. Z husitského hnutí jsme si ze samých rozpaků udělali ideál našich dějin a tváříme se jako nositelé jeho odkazu, což vypadá jako když kotě mezi kopřivami na smetišti prohlašuješ já jsem tygr a tohle je džungle, bojte se
mne! 0 tom, jak se nám neposluhováni a víra ve vlastni rozum nehodí do národní
čítanky svědčí i snaha tvářit se, jakoby žádné stavovské povstání a 1« republika
neexistovaly®
Hlavní potíž s těmito obdobími je však v tom, že vždy vychovaly generaci
lidí, která pak kazila národ, snažíc se udržet kontinuitu jiného způsobu myšlení. Toto rozštěpení myslí český národ ohrožovalo a proto se vždy našli zvenčí
přátelé, kteří nám přišli dodávat jednotnosti. Jak nevzpomenout při té příležitosti na Kumány císaře Zikmunda, pátera Koniáše a sovětské poradce v době již
minulé, či choutky Waltera Ulbrichta a dalších našich přátel v době právě probíhající! Společnou péčí těchto dohližitelů i uvědomělých Čechů (budme hrdi na to,
že celý náš národ nikdy nepropadl běsu samostatnosti a ti jeho skutečně nejlepší synové v sobě vždy uchovali nejdůležitějsi rysy národní povahy) se vždy podařilo obnovit výchovný systém tak, aby produkoval představu nepřerušované kontinuity, na níž nelze nic změnit.

Hovořil jsem s přítelem z architektury o tom, jak těžko hledáme v ližších
ročnících lidi, kterým by stálo za to přemýšleto Ujistil mne, že to není jenom
náš problém a že už mu dávno vrtalo hlavou, proč třeba způsob zábavy nynějších
prvních ročníků je mnohem nenáročnějšícha závity než tomu bylo před pěti lety
a dokládal to srovnáním programu stavařského Mecheche s letošním rekordem v pití piva« Hledali jsme, kde mohl vzniknout ten rozdíl« Kromě předpokladu vlastní
senility nám vyplynul už jen rozdílný vliv Šk±y0 Oba jsme vyrostli zhruba řečeno
v zastrčených městečkách, kam se počátkem padesátých let odstraňovali nepohodlní
kantoři« A ti náB učili« Jenže doba pěti let mezi námi a našimi kolegy stačila
k tomu, aby i na místa těch posledních štvanců nastoupila nová generace - dutě
dunící bývalí svazáci z padesátých let« Výsledkem jejich práce je - poušío
Jsem hrozně zvědav, jak se s touto zátěží vytovná naše školství, národ a
Elixír. Podle provedeného rozboru soudím, že národ z toho vyjde opět vítězně«
Některé (v čase zanedbatelné)náznaky se sice zdají nasvědčovat opaku, ale vezmete-li v úvahu současnou situaci našeho školství, jeho dokonalou homogenost,
a osobnosti vyuč šijících, dáte mi jistě za pravdu, že na české národní povaze se
nebude nic měnit. Poněkud odlišná je situace Elixíru. Jak už jsem napsal, co se
týče závitů, vidím jen samou poušt« Ale protože je zároveň známo, že Elixír je
dítko nesvobody a česká národní povaha se měnit nebude, převídám mu - i přes
svůj současný odchod - neobyčejný rozkvět«
ä ar f

Vážení kolegovo,
V občanské nauce na dvanáctiletce jsme se seznámili s onou delikátní větou
z komunistického manifestu; Evropu obchází strašidlo, strašidlo komunismu« Ano,
avšak Evropou obchází v současné době ještě jiné strašidlo - strašidlo studentského hnutío
Přijmeme-li jako výchozí bod 31o říjen, kdy došlo k studentská demonstraci na Strahově a projdeme-li v myšlenkách těch několik měsíců, jež r
data již délí, nemůžeme než konstatovat, ža studenti ve stávajícím

o tohoto
. .'b^jí

mnohými státy« Bylo to československo, potom Polsko a západní iiorlír; a. v y . í
Francie«
Kdo se to vlastně bouří? lidé, kteří především nejsou nijak zúčucu^ni m
válce a politickém rozdělení Evropy, které potom následovalo« Lidé, kteří jen ze
zkresleného doslechu vědí o zločinech, které během té doby vedle řady kladných a
pokrokových činů byly dokonány«
Pamatujeme se dobře na způsob, jakým jsme ještě na národních školách byli
ideově vychováváni« Mám np mysli především to, jak nám byli dosazováni hrdinové
a la malý Soso, timur a jeho parta, atd« Avšak toto se děje již odedávna a nemyslím nikterak, že se to nebude po celém světě dít i nadále« Avšak je to věc velmi
ošemetná, protože každý inteligentní člověk podrobuje tyto bůžky tím hlubšímu
kritickému zkoumání, čím je starší« A přijde-li například na to, že kromě líeres«
jeva existovala i spousta jemu zcela rovnocenných mužů« Jenže zjistí-li mladý
člověk, že existoval československý voják, který byl označen za nejlepšího letce
v bitvě o Britanii, který nedlouho potom zahynul a o němž se bůhvíproč nepíše a
nemluví, začne si klánt otázku PROČ ?
Na tomto příkladě se mi doufám podařilo ukázat na kámen úrazu takové vý~
chovy« Otázka proč totiž vyzývá tázaného k odpovědi a záleží tu především na intelektuální úrovni obou zúčastněných stran, zda z toho vzejde nilřo dobrého« Zajisté je jedinec, který vznese podobnou otázku na skupinu, jedfcfráv rukou moc,
ve velkém nebezpečí přímo existenčním« Avšak zeptá-li se mnoho lidí a dožadujíli se seriózní odpovědi, pak se ovšem těžko zavírají ústa mocenskými prostředky«
v

Pak nezbývá než odpovědět a bud obstát nebo nikoliv«
Hledejme však specifickou skupinu či vrstvu lidí, kteří především se musí
ptát a kteří tlakem jasně formulovaných otázek na adresu moci popoženou stojaté
vody„společenského uspořádání ve státě, anebo dokonee na celém světě« Mám zato,
že tuto funkci plní, anebo by měli plnit, především studenti« Oni jsou totiž ve
své většině lidmi, kteří ve srovnání s ostatními vrstvami společnos^. nemají
téměř co ztratit, snad kromě možnosti dokončit studium«

Avšak touha go

viděni je za současných poměrů u nás stimulována především morálně, nikoliv
hmotně, nebol v systému, kde finančně doženu svého vrstevníka, který již vydělává a nevisí rodičům na krku jako já, až zhruba v padesáti letech, nemůže být
o hmotné zainteresovanosti na studiu ani řečio Co ztratíme, jsme-li již nyní
státem okrádáni? Vždyí za své studium musíme zaplatit prý 150 000 korun tím, že
máme zoufale nízké nástupní platy« Co ztratíme, když zhruba z pěti set korun
měsíčně žijeme a trpíme skrytou podvýživou? Kolik z nás si zvyklo nesnídat anebo obědvat tři rohlíky a 10 dkg bramborového salátu nebo dokonce suchý chléb,
protože již nejsou lístky v menze? Z kolika z nás se stali neurotici z ustavičných nerváků, které se opakují ve zkouškovém období semestr co semestre A za ta~
kový život budeme ještě platit státu tím, že si vyděláme po absolvování školy
mnohem méně než většina těch, kdož na vysokou školu nešli? Co tedy ztratíme, budeme-li se angažovat za humánnější uspořádání společnosti a budeme za to stíháni mocipány, kteří jsou zrovna u koryta? Vůbec nico
Ale máme šanci o Nemáme-li ji však promarnit musíme jednáte Jistěže nemáme zkušenosti» Zato však máme smysl pro pravdu, lidskost a svobodu.. Avšak potřebnou váhu nezískáme tím, že si budeme hrát na vlastním písečkuo My musíme překonat zábrany oficiální politiky našeho státu a spojit se s ostatními studenty za
hranicemi Československa. Víme dobře, že v Polsku se páchá zločin na národě už
jen tím, že vládní kruhy tam v rámci socialismu otevřeně praktikují obyčejný
antisemitismus. A k tomu jsme měli vyjádřit své jednoznačné stanovisko, které
by podpořilo polské studenty v jejich boji. To není vměšování, to je podpora
trpících, to je vyjádření názoru, na který má každý právo0
Uttořme si takovou organizaci, která nám umožní žít mezi sebou tak, abychom se odnaučili závisti, abychom si zvykli reprezentovat názory druhých a nezápasili mezi sebou o koryta a o výsluní moci a slávy» To nám jistě poslouží,
až jednou opustíme vysoké školy a budeme více či méně řídit tento stát» Nemyslím však, že se to nám, kteří dnes studujeme, podaří dokonale - k ideálům, které jsem před okamžikem uvedl je cesta dlouhá a bude trvat věky. Avšak dejme se
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- Brouk Pytlík =

Tak tedy OXomoc, řekla si zádumčivé skupina individui, sedici ve škytajícím spartaku, když konečně po mnoha objížďkách dospěla na okraj města9 které by=
lo určeno za dějiště Io kongresu studentu Čech a Moravy0 Ten, kdo by náhodou
stál oné pozdní večerní hodiny vedle silnice, viděl by obraz hotové skepse - osamělé auto, zlomyslně pošilhávající svými reflektory kamkoliv, jen ne na cestu,
a v něm ohýnky čtyř cigareto Možná, že by zaslechl i tklivou píseň, opěvající
jistou tajemnou noc, za které shořela budova blíže neurčného MNV a hrdinným zák
krokem byla zachráněna busta Iljičova® A tak tedy kolegové Lacina, Kobes, Heřman a Popel vharcovali do spící hanácké metropole, aby v následujících dvou dnech
potvrdili úroveň pražských chemiků a případné odpůrce deklasovali®
Začátek byl slibný - jako první byla naleptána jakási naivní dívka, která
na nás chtěla jízdenky z vlaku, a když jí bylo řečeno, že je máme zavřeny v autě
spokojila se alespoň tím, že nám podrobně vysvětlila cestu do dívčího internátu,
kde jsme byli ubytováni. Jenže dlouho jsme se ze skoré 1*0 pro nás za skok na
špek s jízdenkami netěšili, nebo? jsme pák asi půl hodiny kleli v širém poli a
obíhali plot jakési továrny, než se nám podařilo zaklepat na dveře kýženého domu.
Bodrá soudružka, obklopená houfem špitajících si a pokukujících dívek nám povolila návrat ve dvě hodiny ráno, a tak jsme r o mohli po vykonání zdvořilostní návštěvy ve vinárně Varna v půl třetí ulehnout, chráněni atmosférou CpH,.0H, bez
které žádný chemik nemůže klidně spáto
Ráno, osvěženi chutnou snídaní v menze, jsme vstoupili do sálu, abychom
se stali svědky zpočátku celkem kulantního jednání, které se však odpoledne zvr=
hlo v horore Odpůrce, který to vše způsobil a kterého lze označit názvem Brněnská Děcka, jsme však deklasovat nemohli, nebol jak známo děcka je nejmoudřejší
nechat žvanit - okřiknout se nadala, protože vyhrožovala odchodem z kongresu»
Avšak dík jejich infantilnosti dopadl celý kongres tak, že místo toho, aby program Svazu a jeho stanovy byly projednány a schváleny již první den rokování a
druhý den byl věnován diskusi o politické situaci ¡>dohadoval se kongres o stánovách až do oběda druhého dne a na diskusi, ze které mělo vyjít stanovisko Svazu
k vnitrostátní situaci již jaksi nezbyl čas. Vlastně zbalo na ni asi půl hodiny,
což umožnilo novopečenému předsedovi Svazu, koloRybářovi z VŠE Praha a původem
z Brna, aby se zapsal do dějin výrokemi "Prosím vás, to přece musíme všechno
napřed uvážit, dyí1 by nás to mohlo zničit!" Zajisté, ale KDO to uváži? českomoravský parlamente Jsem přesvědčen, že to měl především udělat kongres®
Z toho vidíte, že nám nezbylo, než se neustále obklopovat příjemnou vrstvou par etanolu, poněvadž kdybychom tak neučinili, dopadli bychom jako kolega
Zbořil z filosofické fakulty, kterého Brněnská Děcka osočila z korytářství a
který z toho právem chytil mrukao Avšak my jsme ho dík ochrannému obalu nechytli, naopak to bylo výhodné, nebol byla vymyšlena přezdívka "feldkurát" pro kole
Heřmana, který podobně jako Otto Katz byv v ranních hodinách odvážen na ubytovnu,
bezvládně visel z okénka auta a střídavě přívětově kynul neexistujícím davům
na chodníku a brebentil» "Kam mne vezete, já nikam nechci 1" Kromě toho byl chemický slovník definitivně obohacen o pojem "roznejtovat někomu chobot" a místní
název "Chobotov"o
Ale nakonec vážně» ARS vSCHT vstoupil do 0vazu českomoravského studenstva
a naše škola se tak stala jedním ze zakládajících členů® Avšak je to členství
s výstrahou, neboí jestliže bude Svaz nadále vypadat tak jako kongres v Olomouci, tzn» budouwli di Brňáci vybíjet dál svůj "brněnský komplex" na všech příštích jednáních, vystoupíme z řad členů. Naše škola je dostatečně nezávislá a
sdostatek na úrovni, než aby byla členem Svazu, jehož parlament by byl jen obyčejnou žvanírnou. Zatím jsme ale toho názoru, že je třeba snažit se o dohodu.
Doufáme, že se snad časem naučí všichni členové Svazu respektovat nízory druhýh
a nemyslet si, že co vychází z Prahy je a priori snaha po nadvládě»
- Brouk Pytlík -
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PARLAMENT

Na konferenci pražských vysokoškoláků 9oIV»1968 byl ustaven pražský studentský parlament čili ARPSs Akademická rada pražských studentů» Každá pražská
fakulta má právo obsadit v parlamentě 2 místaD(Za VSCHT : - to jsou Zdeněk Popel a Jaroslav Martineco) V současné době je v parlamentě zastoupena 26 fakulto
Na konferenci bylo parlamentu uloženo vypracovat statut9 který bude předložen 1
k diskusi na pražské VŠ» Prozatím lze i bez precizace formy a funkce parlamentu
statutem říci asi to, že účelem parlamentu je především integrace pražských vy°
sokoškoláků, jeho funkce je koordinační, informativní a na celopražské úrovni
reprezentativní» Jaké společný orgán pražských VŠ má parlament charakter odborový» Politicky je aktivně neutrální, tzn» že nemá vlastní politický (stranický)
program s cílovými požadavky, přičemž však už proto, že integruje studenty jako:
specifickou sociální skupina, chce umožňovat reakce studentů na nejrůznější politické a společenské situace, má poskytovat platformu pro projevování a výměnu
názorů jednotlivých skupin studentů»
První schůze pražského studentského parlamentu byla 18»IVo 1968» Z 26
fakult zastoupených v parlamentě bylo přítomno 18» členové parlamentu zde byli r
seznámeni s minulou činností VOVu a vypracovali systém a plán práce parlamentu
pro nejbližší období» Parlament zvolil prozatímní předsednictvo ve složení % .
Petr Rybář VŠE, Miroslav Prokeš MFFS Jana Kohnová FF UK, Zdeněk Popel VŠCHT,
Martin Rydlo FVL, Ivan Gajda FEL, Daniel Drápal Komoboh» fak», Marian Čalfa PF
a Josef Follpracht VŠEo
Předsednictvo má zatím tyto úkoly %
Reprezentovat PSP vůči zahraničním delegacím»
Jednat se zástupci ostatních sociálních skupin mládeže»
Rozhodovat o otázkách hospodářského charakteru»
Odpovídat za vyřizování běžné písemné agendy»
Zajistit vydáváni informativního bulletinu»
Zajistit převzetí zaběhlé práce VOV, svolat existující sekce a komise
dřívějšího VOVu na informativní schůzku a doplnit je o členy parlamentu»
Jednat o získání právní subjektivity pro hospodářské centrum^ po získání
této právní subjektivity by veškeryý majetek VOV přešel do vlastnictví
parlamentu, zcela nezávislého na ČSM»
Jakožto všestudentský orgán bude parlament poskytovat studentům všechny
ty služby, které dříve získávali prostřednictvím VO^u s tím rozdílem, že kromě
indexu není potřeba žádný jiný doklad ( toto se týká hlavně průkazů MSS, stu ~
dentských rekreací atd»)
Prozatím se dá jen konstatovat, že parlament zahájil svou činnost, jaká
bude jeho págíce a projeví-li se oprávněnost jeho existence, nezáleží však pouze
na volených zástupcích fakult, ale i na tom, budou-li studenti nečlenové parlaj
mentu ochotni) jeho práce se zúčastnit»
Jana Kohnová
( z prvního zpravodaje PSP )

Dosti pokoutními cestami se počátkem května dozvěděla studentská veřej: ~
nost o připravovaném pokusu ministerstva školství zvýšit ceny jídel v menzách
a ubytování v kolejích« Takto získané peníze měly být přesunuty na stipendia«
Návrh měl bombastický titul " Soustava hmotných a morálních podnětů aa ovlivnění průběhu a výsledků studia na vysokých školách, který připravilo ministerstvo školství spolu s pověřenectvem SNR pro školství"o
Upozornění, co se na nás chystá, přišlo z Brna; dopis kolegů z Lefa jste
viděli na nástěnném Elixíru« Samotný text ministerského výmyslu jsme získali na
studifním oddě)spí V HHT. Ministerstvo v něm nepředpokládalo žádný odpor« 30«
května měla padnout klec« 0 věci jednal ARS a kolegium rektora VŠCHT, které se
také postavilo na stranu studentů« Odmítavé hlasy jednotlivých fakult se spojily na květnovém zasedání Pražského studentského parlamentu, který tak poprvé
mohl osvědčit svou životaschopnost« Ze zasedání vzešlo toto

ČERNÝ PETR ?!
Pražský studentský parlament zcela odmítá "Návrh soustavy hmotných
a morálních podnětů «.«" a žádá okamžité písemné vyjádření ministerstva škol ství o odvolání tohoto návrhu« Zároveň žádáme zachování existujících dotaci na
jídla v menzách a na bydlení v kolejícho Žádáme zachování stejné výše cen stra^vy v menzách a cen za ubytování v kolejích a zároveň žádáme úměrné zvyšování
sociálních stipendií, což odpovídá postupující inflaci«
Návrh odmítáme z těchto důvodů s
lo nerespektuje připravované změny ve struktuře vysokých škol, nebere
v úvahu připravovaný vysokoškolský zákon (na jeho přípravě již pracují jednotlivé komise na vysokých školách)
2o hrubou chybou je násilné převádění školství na princip nové soustavy řízeni, přifiemž nebere v úvahu specifiku oblasti vědy a školství,
jako oblasti s návratností investic pouze perspektivní« Toto pojetí
by mělo katastrofální dopad na školství a vědu v tomto státě, kde
je již školství ostatně dosti zdecimované
3o návrh je sice pokládán jako soustava prostředků k podněcování zájmu o studium, což je průhledná kamufláž skutečného záměru řešit
ekonomickou situaci ve státě na úkor školství a vědy
4o i kdybychom neměli tyto principiální výhrady, museli bychom návrh
ministerstva školství odmítnout pro jeho formální nedostatky je zpracován diletantsky, naprosto pseudoekonomicky, bez zvážení
psychologických aspektů, není patrno, že tomuto návrhu předcházely
nezbytné psychologicko-sociologické průzkumy a solidní rozbory,
v návrhu je plno hrubých chýb a záměrných zkreslení (tabulka).

j

Nemíníme návrh ministerstva školství rozebírat9 ale přesto musíme uvést s
Zájem o studium nelze podněcovat zmíněným ekonomickým tlakem5 prosazováním ekonomických výhod jako hnacího momentu vzdělávání je vulgarisaeso Stíam=
lace studia je podle našeho názoru zcela jiného než hmotného charakteru« (Jak
je vidět ze současného nepřiměřeného hodnocení inteligence¡> zájem o studium neklesá, dokonce je v mnoha případech největší právě na školách s nejmenší finanční perspektivouo) Podobný ekonomický pseudostimul může mít pouze jeden důsle=
dek v společenské oblasti - podstatné snížení aktivity a sebeuvědomění studentstva, vedoucí nakonec k jeho vyřazení ze společenského politického života»
k
Přímá ekonomická závislost na výsledcích studia by nemohla vést zkvalitněni studiao K tomu je třeba zlepšit především studijní a životní podmínky
studentůoNávrh ministerstva školství naopak tyto podmínky prokazatelně zhoršuje« Studenti by byli nuceni při existenční?; závislosti na těclkto výsledcích
studovat pouze na známky a nemohli by si dovolit speciálnější zaměření a soustředění na určitý úsek studovaného oboru« Na podobný typ universalizace se v
minulosti již dost doplatiloo Omezená představa bezprostředního postihu zvýhodňuje adaptabilní, konformní typy studenta, přizpůsobuje studium průměru (0««)«
V současném období, kdy na výsledcích studia není zcela závislá existence studentů, je přesto značný počet neuróz a psychických zhroucení« Musíme ještě podotknout, že v návrhu vyčíslená životní minimum studenta ( jídlo dvakrát denně
a bydlení) *
je projevem asociálnosti navrhovatelů«
_ , 23 «V»1968
„
Praha

SOCIÁLNI ZABEZPEČENI ?
V pátek
delegaci Pražského studentského parlamentu ministr školství profodr»Vladimír Kadlec Dr»Sc» Ministr Kadlec prohlásil, že text návrhu
dodalo ministerstvo školství Vysokoškolské radě
uv e SM v požadovaném množstvío
Je tedy vinou VŠR, že návrh nebyl mezi studenty řádně distribuován, takže mohl
vzniknout názor, že připravované opatřeni má být uskutečněno bez řádného projednání se studenty
Členové delegace přijali s uspokojením výklad ministra školství k další°
mu projednávání návrhu» Předložený návrh bíide podroben dalším diskusím, z nichž
budou vyvozeny závěry a potřebné korektury, s nimiž bude souhlasit většina stu^
dentů» V dohledné době tedy nedojde ke zvýšení poplatků za ubytování a cen jídel v menzách» Otevřená zůstala otázka dalšího zvyšování stipendií vzhledem k
rostoucím životním nákladům»
^

ZAMÍTNUTI'

Bouřka byla tedy, zdá se, zažehnána tak rychle jako se zjevila« Zajímalo
by
mne, proě vlastně začala hrozito Kolují úvahy o tom, že to měla provokace
konzervativních sil, která měla studenty popudit k neuváženým činům (úvaha,
kterou si už dlouho dobrovolně svazujeme ruce) stejně jako úvahy opačné, že
si to vymyslel přítel studentů, který chtěl dodat našemu hnutí sjednocující
cíl* Obě možnosti jsou však trochu příliš přitažené za vlasy« Naši československou skutečnost by asi lépe vystihoval jeden pitomý ministerský úředníček,
který v zoufalé snaze prokázat svou progresivnost a podporu (čehokoliv) narouboval bez přemýšlení ekonomické stimuly na školství.
Připravil Chw

•»

NHHHlffMBútT
OTEVŘENÍ DOPIS POSLANCI PRAHY 1
Někt«é církve s® v posledních dvaceti letech pokoušely zahájit rozhovor
o otázce náhradhi vojenské služby, bohužel bezvýsledné« Několikrát byla tato
otázka krátce zmíněna v tisku, doposud se však náznak uspokojivého řešení neobg
jevilo
Počet těch, kteří odmítají vzít do ruky zbraň, složit vojenskou přísahu
či sloužit v čso armádě, není velký« Toto zádadní odmítnutí bývá motivováno
různěo U některých je hlavní pohnutkou filosofické či náboženské přesvědčení,
že vojenská služba, případně nošení zbraně jsou
samy o sobě nemorální a špatné, nebol všechny konflikty je třeba řešit nenáslinou cestou« U jiných
je důvodem odpírání vojenské povinnosti ne přesvědčení o nemorálnosti voj« služby jako takové, ale
přesvědčení, že lidstvu bude poslouženo lépe a účelněji, když odmítnou výcvik se zbraní na určitém
místě (tedy např« ve StředníEvropě) v dané histo rické chvíli ( tj« konkrétně roku 1968)« Někteří
volí tento proto, že nechtějí přenechat odpovědno^
za rozhodovánív otázkách života smrti někomu, jehož
příkazu by museli po přísaze bezpodmínečně áposlechnouto Je možné, že pro někoho je důvodem k samot né instituci státu« Jsme přesvědčeni, že pro tyto
občany by měla být zavedena náhradní služba« Lidé,
kteří z důvodů svědomí odmítali vojenskou službu,
byli a jsou v našem státě dosud trestně stíháni«
Eventuální převýchova je neúčinná a domníváme se,
že je v rozporu se základními požadavky lidskosti,
vyjádřenými Deklarací lidských práv, podle které
má každý Člověk právo vlastního přesvědčení, tedy
i přesvědčení o smyslu a efektu vojenské služby«
Stát, jehož úkolem je vychovávat myslící a samostatné občany, nesmí jim oficiální stanovisko vnucovat o
Pokud jsou lidé za svůj odpor k vojenské služ=>
bě vězněni či jinak trestně stiháni, často se nejen svých názorů nevzdávají, nýbrž následkem pro následování jsou tlačeni do pozic
nepřátel^
celého společenského systému« Tím ôkodí státu více nežli skutkem, pro který byli
odsouzenio
Důležitý je i fakt, že člověk, který se navzdory nepříznivým okolnostem
svého přesvědčení nevzdal, je ve svýcfe názorech utvrzován do té míry, že již
není schopendalší reflexe, případně revize svého postoje, což by mu náhradní
služba dokonale umožňovala«
Je nutno se zmíniz i o těch, kteří vojenskou službu sice nastoupí, ale s
vážnými pochybnostmi o jejím smyslua oprávněnostio Když se s námitkami svéhi
svědomí netají, jsou vydáváni šikanování a persekucím, život je jim činěn nesnesitelným a to leckdy i v rámci platných předpisů«
Je falešná a pokrytecká námitka, se kterou se někdy setkáváme, že totiž
tito lidé odmítají vojenskou povinnost z lennosl^^. pohodlnosti« Proti tomu

svědčí již to, že mnozí z nich dali přednost desetileté práci v doleciu
Náhradní služba by měla být službou náročnou» Měla by to ale být služba,
nikoli bezúčelné plýtvání silami a týrání lidío Ti, kteří by ji zvolili, by :
museli vidět, že jejich práce není zbytečná a čas promarněno Upozorňujeme, že
ti kteří bývali (bývají) označováni jako nepřátelé lidu, jsou ochotni sloužit
lidem0
Sami podáváme návrh, aby odpěrači vsjenské služby z důvodů svědomí byli
posíláni na dobu, odpovídající době presenční služby, na práci áo rozvojových
zemic Po absolvování patřičného kursu by za stravu a byt pracavali jako odborníci ve svém oboru nebo v oboru, kde je nedostatek i minimálně kvalifikovaných
silo
,b
y
Realizace návrhu jéstě není snadná$ Nepochybně se pro odpěrače našl$ i jiná cesta jak předejít konfliktům se svědomím0 Bylo by možné pracovat ve stavebnictví, v ústavech pro těžce tělesně i duševně postižené atp0 Uskutečnění na šeho návrhu by však nepochybně pomohlo jak třetímu světu, tak i prestiži a tím
i bezpečnosti našeho státu0
Bylo by dobré, kdyby se právě náš stát dostal alespoň na úroveň USAo Praktickým uplatňováním práva na náhradní službu by měl dospět daleko před USA, aby
bylo možno nejen teoreticky odmítnout vojenskou službu, ale aby vyšetřování
a procedurální řízení neznemožňovaly odpěrači užít tohoto práva a aby jej společensky nediskvalifikovalyo Zavede-li se u nás náhradní služba, bude tím nejen usnadněn život mnoha lidem, ale zároveň se jim umožní, aby podle svého
čistého svědomí a ze všech sil pomáhali lidské společnosti0
Studenti Komenského bohoslovecké fakulty v Praze

Tažený soudruhu ministře národní obrany?
Při projednávání akčního programu vysokoškolského svazu studentů na Vysoké škole dopravní v Žilině, jsme dospěli k jednomyslnému názoru, že je zcela
nutné dožadovat se zkrácení prezenční služby pro absoloventy vysokých škol na
4 - 6 měsíců a účinnosti od podzimního nástupního teradnuo Jako důvod pro ©podstatnělý požadavek uvádíme hlavně totoÍ
1)Studenti vysokých škol absolvují větší část teoretického i praktického
výcviku během dvou let studií, které se ukončují závěrečnými zkouškami
na katedře vojenské přípravyo
2)Všestranná vědecká erudice, kterou dosahují studenti běhea 5 = 6 let intenzivního studia, je jistě p r á v ě
v
dnešní
d o b ě ve
vyspělé armádě významnou průpravou pro kratší zvládnutí vojenských úkolů,
před něž jsou vojáci - vysokoškoláci postavenie
3)Jsme dále toho názoru, že v dnešní době, kdy budeme v naší obrozené socialistické republice daleko odpovědněji realizovat výsledky vědy a techni'"v- vcnifeyrfee všech oblastech společenského života, chceme se my, noví absoloventi VŠ zapojit intenzivněji do této všestranné činnosti bez nepoměrně
dlouhého průtahu, který představuje dosavadní jednoroční vojenská služba0
4)Podle našich informací je vojenská služba absoloventů VŠ i v jiných zemích socialistického tábora kratší než u nás a v SSSR ji absolovují zcela během vysokoškolského studia0
5)0dborně zaměřená a zejména e f e k t i v n ě
využitá vojenská cvičení,
která konají absoloventi VŠ po řadu let po výkonu prezenční služby, nahradí zcela úbytek vzniklý zkrácením o uvedných 6 - 8 měsíců0
Studenti VŠD očekávají, že MNO zváží všechny uvedené a další důvody a
že vyhoví oprávněným požadavkům vojáků - vysokoškoláků«

KXHTHA (čtk 30«4°1968)% President Násir řekl, že nová bitva
vyhnutelná, protože Jarriagova mírová mise nepřinesla vůbec
Sekl, že SAR není ochotna jednat s Izraelem jako poražený s
li Egypt k jednacímu stolu s nepřítelem, který okupuje část
to, že přijímá nepřítelovy podmínky," zdůraznil»

s Izraelem je JBS®
žádné výsledky»
vítězem» "Zasednujeho půdy, znamená

Nedávno proběhlo bez nějakých oslav první výročí porážky našich zbraní
v izraelsko - arabské válce» Během toho roku se mnohé událos Arabové několikrát
jednali mezi sebou, Izrael začal dodávat ukořistěný válečný materiál do Rumunska, nebol nemá náhradní díly (jaký výhodný obchod jsme zase propásli!), atd»
To podstatné však zůstalo nezměněno« Suezský kanál je nadále uzavřen, arabští
vůdcové stále sní o zničení Izraele a diplomatické styky mezi ČSSR a Izraelem
zůstávají přerušeny«
ARS filosofické fakulty zahájila podpisovou akci požadující okamžité a
bezpodmínečné obnovení diplomatických styků s Izraelem« Akce se rozšířila na i
ostatní vysoké školy, nejen v Praze, a dostalo se jí podpory i nestudentské veřejnosti« Do jaké míry ovlivní tento tlak zdola politiku naší vlády, lze zatím
pouze hádat»
XXX
Čtenáře, které loňská porážka našich zbraní na Středním východě mrzí,
můžeme potěšit připomínkou nedávného vítězství našich zbraní v Biafře« Nemorálnost dodávek našich zbraní nigerijské federální vládě je dnes už uznávána
všeobecně» Pracovníci ministerstva zahraničních věcí projevili ochotu vysvětlit toto československé faux pas v diskusi se studenty filosofické fakulty«
Diskuse se konala 30*4» 1968 na FF UK» Hovořilo se zde o nejrůznějších otázkách čslo zahraniční politiky - především o možnostech znovunavázání diplomatických styků s Izraelem, o tom, co by měla znamenat tzv« samostatná československá zahraniční politika, i o personál ním složení MZV« Nejzávažnějším
zjištěním z diskuse je fakt, že čsl« ministerstvo zahraničních věcí nemá kontrolu přes dodávky československých zbraní do zahraničia 7 současné době je
aktuální dodávání našich zbraní na Kypr, přičemž čsl« zástupci v OSN hlasovali proti vyzbrojovaní Kypru*> J&akuse na FF UK vyzněla tak, že je nutné žádat,
aby dodávky zbraní podléhaly MZV, byly schvalovány Mág odním shromážděním, protože tento obchod nemůže nikdo zbavit jeho specifické politické a morální
hodnoty«
Připravil - hrk -
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V novinách už ae o Polsku prestalo psát. Sympatie, které 2oufalý zápas
polské inteligence u nás vyvolal, tedy mají být suchou cestou zlikvidovány
a zástupy našich novinářů jsou natolik disciplinované, že mlčío

Báječný argument si to na nás vymysleli s že když my si nebudeme všímat
toho, co se děje v blízkosti našich hranie, nebudou si prý naši nervózní sousedé všímat náso Takové sousedství by bylo velice prapodivné a zcela nepřirozené o Taktika to ovšem nová není o Již před třiceti lety jsme se nevměšovali
ve Španělsku, pak nám nevadilo, když k moci přišel Hitler, ale zato jsme na
pokyn německého vyslance v Praze přeochotně sekýrovali Osvobozené divadlo
a strhávali Heartfieldovy karikatury v Mánesu jako "nepřístojné vměšování do vnitřních záležitostí Německa"o
Dnes je to tedy Gomulka, kdo dostal náš placet na svém tažení proti
sionistům, stalinistům a všem ostatním nepřátelům towarzysza Wieslawa« Na
oplátku nám oa a geho přítel Walter Ulbricht zopakovali historické porady
o nás bez nás» Místo Mnichova byla zvolena tentokrát Moskva, doufejme, že
prozatím
.1
bez mnichovských závěrů»

To HAÍME « f ^ J

i-O.

Rotdíl je také v tom, že před třiceti lety bylo Československo země
hatá, kde bylo co ukrásto Přátelské státy se proto ometily na poučování,
to máme u nás dělato Snaha o gentleman-agreement z naší strany byla tedy
ná« Na Waltera Ulbrichta žádný gentleman-agreement neplatí jako neplatil
na jeho předchůdce»

bojak
marani

Tisk NDR, "prvního přátelského státu Němců v našich dějinách" o nás vyrábí špinavosti a pozvolna se snaží zfanatisovat obyvatelstvo» Poprvé v dějinách soč» států jsme si zaprotestovali proti Kurtu Hagerovi, vzápětí na to
proti tvrzení o amerických jednotkách u nás, pak proti znevažování čs»vlajky
atd» Nepamatuji se, že by vláda NDR na to ráčila odpovědět jinak naž povýšeně.
Polskou šanci jsme tedy za rohy nechytili» Jestliže se však po dvaceti
letech přisluhování konečeně stávají československo-východoněmecké vztahy
přirozenými, nepromarněnme, proboha, alespoň tuto příležitost! Psu ocas nenarovnáš, jak praví staré ruské přísloví a povaha a cíle souseda se nezmění,
budeme^li mu stále jen přitakávat. Přitom se nedá říwi, že bychom povahou a
způspby našich přátel byli nějak zvlášínadšeni. Tak proč nevyjádřit své dojmy?
Vždyt plešatý německý vůdce, pokřikující zpoza své zdi, je nádherným
námětem pro karikaturisty řady zemí - kromě našich zatím» V Československu
si dovolil na Waltera Ulbrichta zatím jen Kultúrny život a to ještě je uctivě
okomentovanými přetisky.
Chw
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Elixír se opět vrací k pravidálnému komentování situace kalem skoušsk a systé~
mu studia0 ^ení jistě bez zajímavosti, že novému termínování zkoušek padlo za
obě? ca 100 děkanských terminů« Je otázkouB zda je výhodné stanovit termíny a
potom povolit posdější dodělási« Věříme, ž® všechna tato opatření jsou přechodného rázu a tak se můžeme těšit na konkréta! a stálejší vyřešení« K tomu rádi
přijmeme vaše návrhy a připomínky, které prostřednictvím ARSu budem® tlumočit
vedení školy o
,
*
Red«
Jak jistě všichni pociťujete, situace se studiem není příliš růžováo Této okolnosti si též všimly orgány MŠ a tím i naše škola« V dobré snaze se pokouší upravit studium tak, aby to odpovídalo úrovni doby« Mají - doufám® - upřímneu
snahu spolupracovat se studenty, nebol si uvědomují, š® jejich stanovisko by
mohlo být příliš jednostranné«
Byla vytvořena modernizační komis®, která se už nyní zabývá propracováním jednotlivých problémů« Její práee se však jeví jako dlouhodobá, takže na
organizaci studia nebude mít asi v najbližší době vliv« Protože komis« chce pracovat

opravdu seriosně, svolala pedagogický aktiv, na který byli též pszváni

zástupci ARSo Tam měla získat, po konfrontaci násarů, podklady pro svoji práci«
ARS zde padala konkrétní návrh, jak by si představovala organizaci studia« Jestli na něj bude brán zřetel, to ukáže teprve vývoj«
Důležité je však to, že většina účastníků aktivu byla pro kontrolované
studium a t® myslím bude hrát velk®u úl®hu při formování budoucí koncepce studia« Je však třeba zdůraznit, že tím byla míněna kontrola stěžejních a jen stěžejních předmětů« Myslíme, že na to vedení školy bude při studijním plánu pro
příští rok brát zřetel« Dosavadní výsledky totiž číselně ukazují, že zvýšením
kontroly se podstatně'^ snížil úbytek studentů« Zde podáváme, myslím, oprávněnou
námitku, že chce-li vedení školy zvýšit nároky na studenty, musí především pře=
hodnotit pedagogické schopnosti vyučujícícho Jsme toho názoru, že jak v práci
studentů, tak i v práci pedagogických pracovníků jsou rezervy«
Snad největšim problémem, který by se měl co nejdříve řešit, je otázka
kvalifikace studentů, opouštějících předčasně studium« Na pedagogickém aktivu
byly vzneseny určité náměty, podle kterých by se mělo slabším studentům k opuštění studia dopomoci a byla jim potom přiznána určitá kvalifikace« Konkrétně s©
jedná o dva návrhy, které se v podstatě neliší?
1« Zavést po třetím ročníku nějakou souhrnou zkoušku a kdo neprojde dostane kvalifikaci trochu větší než průmyslovák«
2« Nedělat po třetím ročníku žádnou zkoušku a prostě ten, kdo během studia neprodukuje potřebný prospěch, nebude připuštěn k diplomové práci« Dostane
pouze potvrzení o absolvování vysoké školy«
Doufáme, že vedení školy zaujme konkrétní stanovisko k této otázce až po
důkladném projednání se studenty«
Pavel Heřman, ARS

Rozhovor vedený v místnosti čo663 s Radovanem Palyzou, titulárním tajemníkem ČSM na VŠCHTo
Československý svaz mládeže je jediná ze zprofanovaných organizací minulé
doby, která o sobě nedává halasně věděto ČSM dokonce ani nevydal svůj akční program, je tedy natom ještě hůře než cenzura<> Ale stejně jako ona, i ČSM ještě
de iure existuje - a fungujeo Proto tento rozhovore
RADKU, KDO TÉ TEĎ JAKO TAJEMNÍKA PLATÍ, ARS, VOV, VŠR, MV ČI ŮV ČSM ?
Dříve jsem dostával plat prostřednictvím VOV ČSMo Nyní je to Hospodářské
centrum ARPS, ale platí nás jako dřív Městský výbor ČSMo
TMÍ BYL OVŠEM ROZPUŠTĚN JIŽ V DUBNU LETOŠNÍHO ROKU, ASPOŇ PODLE SLOV
TEHDEJŠÍHO PŘEDSEDY MV JAROSLAVA JÍRYooo
Výborům volených orgánů skončilo funkční období a nové nebyly zvolenyo
Zůstal však aparát městského výborní, který pracuje dálo Podobně přestal existovat VOV, který byl nahražen Akademickou radou pražských studentůo ARPS převzal
aparát VOV jako tak zvané Hospodářské centrumo Podle předpisů smí totiž finanční
transakce provádět pouze placený člověk0 Mimoto ARPS sám nemá právní subjektivitu (zatím)o Dosud platí stanovy a hospodářské směrnice ČSM, podle kterých majetek zeniklé organizace automaticky přechází do vlastnictví vyššího orgánu atdo
Situaci bude pravděpodobně řešit mimořádnýsjezd ČSM, který by měl být někdy na
podzim» Hospodářskou složku není možno rozpustit bez předání majetku0
A JAK JE TO S PENĚZI ČSM NA VŠCHT? CHEMIE BYLA PŠECE JEDNOU Z NEJBOHATŠÍCH ORGANIZACÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH vfeEC.
S těmi penězi se nic neděje® STR ČSM předala své hospodářské pravomoci
Výkonnému výboru STR, který ve spolupráci s ARSem s penězmi disponuje podle
rozpočtu schváleného již dříve Studentskou radou0
A CO S HÁJENÍM POLITICKÝCH ZÁJMÔ STUDENTÔ-SVAZÁKÔ ?
Politické zájmy svazáků ? ČSM je v takovém stavu, že nemám žádné zprávy jak
hájí zájmy svých členů. Mimoto si myslím, že zájmy studentů-svazáků jsou totožné
se zájmy studentů-nesvazákůo Jaké tady mohou být rozdíly?
KOLIK TEDY ZŮSTALO NAŠICH STUDENT0 V ČSM ?
Máme stále svých 1100 členů, z nichž přes dvěstě lidí už zaplatilo příspěvky na prvé pololetí letošního roku»
PTAL SE ĎARF

Z KOLEGIA
So děkan Piek upozornil, že vzhledem ke špatně postavenému rozvrhu budou
studijní výsledky, zejména v IIo ročníku letošního roku, katastrofálnio
Byl schválen návrh na zařazení strgnictvi do 2 o semestru výměnou za politickou ekonomii, která bude teä v semestru prvém»
Vedoucí katedry marxismu-leninismu, So doc. Adámek podal s<> rektorovi
návrh na úpravu náplně výuky společenských věd a návrh na změnu názvu katedry
ML na katedru společenských věd» Kolegium nemělo námitek»
K výstavbě školy informoval 3, rektor» Připravuje se jednak investiční
záměr výstavby v Chodově, ale současně se vede jednání o získání staveniště
v Břevnově» Škola rovněž uplatňuje požadavek, aby výstavba studentských kolejí
v Chodově byla časově sladěna s výstavbou skoliv»
( 24°dubna^
*

+

+

Vítáme^.
Jak jtte si mohli jistě všimnout, v budově 1905 v prvním patře přibývají
nástěnné časopisy» Po Elixíru, který tam již vegetuje dlouhou řadu let, se tam
objevil Zpravodaj CC, který doted^živtjřil na nástěnném Elixíru» Ale kromě těchto
dvou se asi v půli května objevil časopis nový» "Nástěnný časopis CZV KSČ". Doufáme, že tento příspěvek k naší informovanosti vydrží«
,
reCo
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V minulé^ čísle jsme přinesli zprávu o ustavení rehabilitační komise
na VŠCHT» Na své schůzi 20«února se za rehabilitace postavil i CZV KSČ, který
slíbil, že s výsledky bude veřejnost seznámena» Zajímalo by nás, jak to tedy
bude s ospravedlněním bývalé redakce Elixíru z r. 1962, která byla za přičinění
s» doco Dědka, bývalého děkana FOT, zlikvidována po tehdejších petřínských událostecho
+
+
Pražský studentský parlament,(PSP), pověřil člena svého předsednictva
Vladimíra Mertu vedením komise, která pro plenům parlamentu zpracuje podkladový materiál k návrhům na zkrácení vojenské služby«
+

zrn RoÍAk

+

+

\

V posledních měsícíko jsme inzerovali možnost práce v Elixíru« Proudy zájemců se však do redakce nenavalily, ale dle známé mentality študáků - co můžeš
udělat zítra, nedělej dnes - soudíme, že zájem nastane v novém školním roce«
Z tohoto důvodu a z mnoha dalších č"
t upozorňujeme čtenáře, že místnost redakce búde v nejbližsích dne;,ch přestěhována do místnosti sekretariátu ČSM ve
druhém patře stejné budovy (vnitřní linka 699, vnější ¿21 0J7)«
Dalším pokrokem je získání Vlastního rotaprintu« Dekujeme tímto za pomoc
při jeho získání s« kvestorovi dr„ Klimeckému.
Vlastnosti tisk stroje budete možná moci posoudit již na tomto čísle,
které bychom už konečně chtěli tisknout sami« Ale to zálesí teä na tom, seženeme-li dostatek papíru« Na jedno číslo se ho spotřebuje 50-70 kilogramů» Za každou zprávu o zdroji papíru alespoň trochu finančně únosném budeme vděčni«
red«
TASS hlásí
Diplomní PUCH (PUTYNG, čili putování inženýrů s tvrdě nabytými tituly )
připravuje představenstvo Tassu« V programu návštěva teplého ponocného na Křivoklátě, udílení titulů horroris causa a přihlášení se hradu Točníka k současným
tendencím v KSČ« Start ze čtvrtka na pátek 13«VI«, viz nástěnný Elixír«
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Dne 29.5.1968 se konala schůze studentů - členů Československé strany socialistické na Praze 6» Rozhodli jsme se podpořit založeni sekce mládeže v rámci
ČSS, která by vytvořila podmínky pro uplatnění specifických zájmů a názorů všech
mladých členů strany, ve které již podobná organizace mládeže existovala před
rokem 1948. Dále bylo rozhodnuto připravit vydávání časopisu této sekce "Mladé
slovo". Tomuto návrhu vyjádřil podporu také MV ČSS v Praze, jenž ústy tajemníka
br. Kopermického přislíbil pro první čísla finanční podporu«
K tomuto stručnému oznámeni chci nyní dodat, proč jsme se rozhodli k výše
uvedeným krokům. V dnešní době již většina lidí souhlasí s tím, že jestliže se
má tento stát dále pozitivně rozvíjet, potřebuje pluralitní politický systém.
Názory na cesty k jeho vytvoření jsou ale zaacně rozdílné. My se domníváme, že
nejreálnější cestou je obroda ostatních stran NF, specielně Československé strany socialistické. Proto jsme do ní vstoupili a proto se nyní organizujeme« Mnozí
nám říkají, jak úspěšně jsme složili zkoušku státnické vyspělosti, ale já si myslím, že toto budou moci posoudit až naši synové a dcery. A já osobně mám strach,
abychom od nich nedostali pár facek tak, jak jsme dnes ochotni je rozdávat našim
otcům.
K naší současné činnosti chci říci, že jsme se spojili s velmi agilní studentskou skupinou naší strany v Brněa podobně navazujeme kontakt s Libercem. Ale
jak už jsem výše uvedl, nechceme sdružovat pouze studentyo S ustavující konferenci mládežnické sekce naší strany počítáme na říjen tohoto roku tak, ^bydlom již
na jarním sjezdu ČSS mohli vystoupit s plnou vahou.
Co seJtýče naší školy, vstoupilo zatím do strany šest studentů. Pokud přijdou další, máme na obvodním sekretariátě plnou podporu k založení samostatné
organizace na VŠCHT.
Věřím, že v příštím Elixíru budu moci podrobněji vyložit náš program.
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Vážení kolegové,
pomalu končí činná spolupráce tzv. staré redakce s Elixírem. Naše jména
se objevila při oficiálním předávání otěží našim nástupcům letos v únoru a tak
je ani nebudeme opakovat; stejně jste víc zvyklí na značky, kterými své články
podepisujeme. V historii Elixíru jsme už čtvrtým kolektivem, který končí svou
práci. Dva odešly jako my cestou přirozenou, třetí nikoliv, ale to již je námětem jubilejního čísla, které k desetiletému vycházení Elixíru připravujeme spolu
s našimi předchůdci. Páté redakci přejeme alespoň tolik štěstí při vydávání studentského časopisu, kolik se podařilo urvat nám. Zároveň plni oprávněné hedosti
oznamujeme, že během našeho působení stoupl náklad Elixíru ze 300 výtisků v roce
1965 na 1000 v posledním čísle.
Přestože jsme se již jednou oficiálně rozloučili, rozhodli jsme se pomoci
torzu nové redakce ve zkouškovém maratónu a naposledy si zopakovat jak se dělá
řádné číslo. Pokud nám to zbylá mezera mezi odevzdáním diplomky a obhajobou dovolovala, sedli jsme opět za "redakční psací stroj a výsledek si právě prohlížíte. Doufáme, že na nás za to kolegové nezapomenou a budou za námi zase oni posílat na vojnu své výtvory*
hrk, jok, Chw, JJ, äarf
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Jak je jistě všem známo, Majáles se letos opět konal, i kiyž po nucené
roční odmlceo Pořádáni se ujala Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, pod záminkou "Pokládání základního kamene", neboí na čtvrtek 160května připadá 100o výročí položení základního kamene Národního divadla a také 19o výročí první úvahy o položení základního kamene Matematického učiliště<, Se svolením
pánů pořadatelů si mohl ještě každý položit základní kámen kdekoliv a k čemukž>iivo Tato benevolence pořadatelů, přivedla patrně někoho vyššího k domněnce, že
by snad studenti chtěli položit"základní kámen" našemu přátelství se Sovětským
svazem u jejich velvyslanectví, a v tomtoduchu na to upozornil děkany jednotlivých fakult s tím, aby se tomu snažili zabránite Majáles se ovšem ve čtvrtek nekonal, protože původní termín nevyhovoval některým fakultám, a proto byl přeložen na sobotu» I t%k se ale k sovětskému velvyslanectví nešlo (protože to byla
zacházka), ale během průvodu snad studenti svou lásku k Sovětskému svaze dokázali tím, jak dojemnou starost projevovali o zdraví sovětského premiéra Kosygina a jak pochvalně se zmiňovali o již proslaveném výroku s. Brežněva »s. • Eto
váše dělo! Je až s podivem, jak si mohla redakce Rudého práva tuto naší úctu
vyklaádat jako protisovětské tendence» V Majálesovém průvodu se také mnoho transparentů zabývalo naším novým demokratizačním procesem, novým státoprávním uspořádáním a nechběly také návrhy na nový znak města Pr^hy a státní znako Vysvětlovat si ale tuto snahu studentů přispět k demokratizačnímu procesu, jako proti- •
socialistické tendence, rozhodně neprospívá dobrým vztahům mezi st,udenty a os tatními vrstvami našeho obyvatelstva»
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A jak to všechno probíhalo?
Dav chemický se shromáždil kolem jedné hodiny před školou a potom spolu
s elektrotechniky vyrazil ke Staroměstskému náměstí» Po srocení veškerého lidu
studentského, sé vytvořil průvod, který potom procházel f"sřížskou ulicí směrem
k nábřeží a odtud na Pelc-Tyrolku. Podobně jako oba předchozí Majáles, byl i
tento středem pozornosti nejen Pražanů, ale i pánů v civilu-Část prvních s námi
došla až na Pelc-Tyrolku pěšky, aby se i nadále mohli zúčastnit studentského
veselí, ti drazí tam přijeli volhou, v domění, že se jim nepozorovaně podaří
ukrást některé transparenty» Přitom došlo ke rvačce, nebot studenti hájili své
vlastnictví» Zpráva o tomto boji proběhla už v Literárních listech a mě by zajímalo, j§k se k této krádeži zachová M7 a gen» prokuratura, když obě tyto instituce neustále inzerují, že podobné deformace z minula se již nikdy nebudou
opakovat»
Avšak ani toto zklamání nedokázalo odradit hrstku nejvěrnějších, kteří
u pojízdného a později přenosného bfiru Carbon clubu vydrželi až do řcsných ranních hodin.
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Bývali junáci..»

Hazardéri

Velké obliby při plzeňském Majáles na-

Dr. Hedvábný dementoval zprávu, že

šla hra v kostkyo Hrací kostka však

Jára da Cimrman byl proti existenci

místo populárních puntíků nesla na

lidových milicí. V době Járy da Cimr-

všech svých stranách písmena KSfio Kost-

mana však lidové milice neexistovaly.

ka byla nabízena k použiti zdarmao Ně-

Podle Dr. Hedvábného se tehdy nejed-

kteří lidé jí vrhali velice rádi a dob-

nal ooolidové, nýbrž o lihové milice.

ře, protože vždy padla správná strana»
Moravským emigrantům tč.atuVŽČHT
Další rozšíření NF

Upozorňuji všechny rozčilené moravské

Občan A»No z Malé Strany vydal prohlá-

patrioty, kteří mne navštívili v sou-

šení, v němž požaduje, aby jeho rodná

vislosti s mým čláakem A j Čechom fe=

čtvrt byla přijata za člena Národní

deralizáciu! v č. 5 A Elixíru, či

Fronty, protože nejlépe - už svým ná-

tak hodlají učinit, ze jsem na domo-

zvem - odpovídá požadavkům kladeným

vinu, kterou oni tak zbaběle opustili,

na člena této organizaceo Jak v rozho-

nezapomněl. V nejbližší době hodlám^

voru s novináři naznačil, A.N. doufá, 1

podat Sovětskému svazu návrh, aby se

že se v budoucnu stane členem menšino-

zasadil v OSN o to, aby tam Morava,

vé koaliční vlády.

Čechy a Slovensko měly rovnocenné za-

+•

+

+

stoupení, stejně jako RSFSR, Ukrajina

Práce ma výstavbě pražského metra po-

a Bělorusko.

kračují diskusí.

A co jste učinili vy ?
V

***

Váš Chw

š

Nabídka

negramotným

Už jste viděli ty plakáty? "V Čakovicích a v Hostivaři by se pro 35 tisíc,
pražských vysokoškoláků mohlo stavět (asi) 100 bytů". 0,28% vysokoškolákům se
tedy nabízí možnost bydlet (roku 1970), jestliže na prkno vysolí 12-15 000 korun
a navíc ještě odpracují 1000 hodin. Račte si ty hodiny převést na měsíce práce
a připočíst k těm 12-15 tisícům. Nevím, komu vděčit za tento milý matematický žert.
I kdybych nakrásně chtěl strkat straně a vládě ty peníze do chřtánu, musel
bych je nejdřív ukrást. Takhle mohu být jenom ochoten organizovat tábory nebydlících nebo jít obsadit vilu ÚV ČSM a přeměnit ji zpět na byty. Chtěl bych vidět
studenta či absoloventa, který ty peníze má a navíc si může dovolit půl roku místo zaměstnání přidávat na stavbě.
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Blíži se létOo Jaro sice ještě úplné neskončilo, ale jeho bouřlivý začátek
je už za námi a nastává doba uklidnění, čili konsolidace« Konsolidace nejen skutečně existuje, což v dalším budu ilustrovat několika příklady, ale dokonce byla
i oficiálně vyhlášena a na mnohých skretariátech strany KSÔ to bylo přijato s úlevou a oslavenoo
Tedy konsolidaceo Dlouho už nikdo neodstoupilo Příprava nových zákonů je
v prouduo Den ze dne vycházejí nová opatřeni, která mají změnit řízení hospodářství o Na nové vedení jsme si už zvykli a považujeme je za stabilizované, což je
patrné z různých kritických hlasů, tomuto vedení věnovaných» Některé bolavé otázky jsou řešeny, u jiných se řešeni připravujeo
Konsolidace nastala, diskuse však trváo Nejdůležitější diskutovanou otázkou j® problém záruk demokratických svobod» Hledajíse cesty jak zaručit, aby v budoucnu nemohla žádná vládnoucí skupina zneužit svého postavení, jak zaručit, aby
vláda byla neustále kontrolována zdola, jak zajistit, aby ti, kteří se neosvědčili museli předat funkce lidem novým, a aby ti noví se od předešlých lišili výrazněji, než jen jménem»
Kromě těvhto nároků na budoucí ústavní uspořádání jsou ještě nároky dalšÍ8
zároveň je nutné zaručit, aby náš stát nesešel s cesty socialistické, což je nárok spíše formální, vzhledem k šíři představ o socialismu, a dále je třeba zajistit straně KSČ navždy její postavení strany vládnoucío Tak alespoň to vyplývá z
projevů našich vedoucích představitelů» Současně sice bývá řečeno, že vedoucí postavení KSČ není dáno dekretem, že tato strana neustále musí o toto čestné místo
bojovat, a sice bojovat svým programem, činy, nikoliv mocenskými zásahy, ale vždy
je z těchto projevů nakonec jaBné, že představa vlády některé jiněstrany, by? by
měla socialistický program, kladný vztah k SSSR, atdo, je pro naše vedoucí brachy
zcela nepřijatelná» Nelze se jim divit, od toho jsou straníci, aby se snažili u=
držet svou stranu u vesla; sám si většiny z nich vážím, neboí projevili v posledních měsících tolik státnické moudrosti, kolik nebylo v ČSSR vidět 20 let,ale jak
to provést, přátelé, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, totiž aby demokracie
byla demokracií a KSČ měla jistotu, že bude vládnout navždy?
Dlouho jsem si s tím lámal hlavu a myslím, že jsem skutečně přišel na to
pravé« Má-li být stát demokratickým, musí zaručit všem občanům rovná práva a podobně musí mít rovná práva i všechny politické strany, občany vytvořené» Každá
strana má tedy mít zaručenou možnost, v případě volebního vítězství, stát se
stranou vládnoucío Z předešlého vyplývá, že to se nám právě tak zcela nehodí»
Řešení prvé8 bude jen jedna strana, do které bude moci vstoupit každý občan, který se chce zapojito Kdyby toto bylo zaručeno, nemohl by nikdo mamííut, že
jsou práva občanská omezena, neboí každý by mohl svou troškou ovlivnit politiku
této strany a k názorovému střetání, k mocenskému boji, by pak docházelo prakticky jen na půdě strany0 Ostatní, nezapojivší se občané by podle své nátury mohli
klidně čekat jak to ti druzí zařídí, anebo nadávat, ža to dělají blbě» Zvláště ten
druhý postoj by mnohým jistě vyhovoval» Pohlédneme-li však na toto řešeni kriticky, najdeme dva zásadní nedostatkys řešení samozřejmě předpokládá důslednou vni+
rostranockou demokracii a s tou to nebývá příliš valné, ale i kdyby bylo, vznikn».
nám ohromný kolos, který se bude uvnitř neustále zmítat vnitřními rozpory a těžkc
bude schopen mít skutečný dlouhodobý program» Nehledě na to, že taková strana -kolos bude vlastně suplovat deset stran menších, vyhraněnějších» Docházíme tedy k
tomu, že řešení prvé nestojí za mnoho, je spíše nesmyslem»
Věnujte však pozornost druhému řešení« Předpokládá založení nové politické
strany % Čs« strany opoziční« Jak už název říká, základem jejího programu by byla
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opozice a jsem si jist, že vzhledem k popularitě opozičnictví v krajích českých
i slovenských by se tato strana co do významu brzy mohla srovnávat se stranou
KSČ - Takové "strany" jako lidová nebo socialistická by se s naši stranou nemohly
vůbec měřit. Přitom je důležité, že tato opozice by byla důsledná a konstruktivní.

Důsledná v tom smyslu, že i kdyby Čs. strana opoziční zvítězila ve volbách, se~
trvávala by v opozici a do vlády by zásadně nikdy nešla0 Tak by zmizely starosti
našich vedoucích, nebo? KSČ by potom měla své jisté. Jsem si jist, že jiná strana, at už by měla program jakkoliv růžový, by neměla proti ČSSO šanci.
Konstruktivní by tato opozice byla v tom smyslu, že by vytvářela svůj alternativní program k programům vládním, v duchu tohoto programu by s vládou diskutovala, vládu kritizovala a vůbec všestraně vytvářela duch zdravého soutěženío
Zároveň by to mělo jednu velkou výhodu pro ČSSO samotnou; nehrozilo by jí totiž
nebezpečí, že svůj program bude muset někdy plnit.
Vím, že tento můj projekt budoucího ústavního uspořádání není zcela dokonalý, ovšerr. v dané situaci a v daném knedlíkovém státě představuje docela dobrý,
pravý český kompromis.
Své připomínky a nabídky spolupráce zasílejte laskavě do redakce. Neváhejte, léto se blíží a založit novou stranu dá mnoho práce. A kdo ví jak bude, až

O TOM JAK BYLO ZTROSKOTÁNO
Karel Čapek byl velmi moudrý, když vyznával pragmatismus. Není žádná absolutní pravda, stejně jako není absolutní krásno a absolutní ošklivo. To jenca
člověk, tvor slabý, má snahu povyšovat sebe a své představy na vzor a nejzašší
bod všehomíra, aby se vždy znovu a znovu přesvědčoval, že se mýlil.
Prožil jsem už několik nejčernějších období svého života a vždy jsem si
říkal, že hůře na duchu už mi nemůže být. A každá další rána osudu mě potem
přesvědčovala o opaku9 Když jsem odjel pracovat na diplomku, pryč od svých přátel, bez možnosti připojit svůj hlas k dění v Praze, bylo mi velmi bídně. Celé
mé já bylo náhle přinuceno být chemikemo
Závěrečné sepisování diplomky se mi proto jevilo jako vysvobozenío Sestavovat slova, věty a řadit je v odstavce, to přece je skoro jako literaturao
Vrhl jsem se proto nadšeně do popisování své vědecké práce. To, jak jsem narazil, je můj vůbec nejhorší zážitek z celé diplomky. Příčinou byl sloh. Chemik
nesmí psát o tom co udělal. Technická Broken Czech Language (dále BCL) a s ní
nutně související lámaná logika daly během doby vzniknout jedné z největších
obludností naší mateřštiny - jazyku diplomových prací. Jeho zásady by se daly
shrnout do čtyř bodůs
1, Je zakázáno psát v první osobě
2. Je zakázán činný rod
3 o Je zakázán normální minulý čas
4. Vše na světě lze popsat pomocí středního rodu třetí osoby příčestí
minulého trpného.
Jak už jsem uvedl, pustil jsem se do psaní s radostí. Ta však nemohla
trvat dlouho. Napsal jsem například větus Další pokusy o přípravu látky ztroskotaly. Nebyla přijata, protože nevyhovovala bodu 3 ze Základních Zákonů BCL.
Přepsal jsem ji tedy naj V dalších pokusech o přípravu látky bylo ztroskotáno.
Verse se mi hrozně líbila pro
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básnivou visi. Trpně ztroskotat a ještě ve

středním rodě si nedovolil ani známý romantik lord Byron, natož Luděk Kapek,
redakční básník.
Věta vyhovovala všem Základním Zákonům, ale přesto neprošla. Strážci čistoty BCL totiž spíše naž na své vlastní zákony dají na empirii. Sloveso ztroskotati se dosud v žádné diplomce z chemie nevyskytlo a to byl důvod k jeho zamítnutí«, Zahořkl jsem a chut do psaní mě opustila. Nerozveselilo mne ani, když
byl jazykově nezpůsobilým označen text skript Organická chemie I, který jsem
doslova opsal.
V mé diplomcé je místo ztroskotání bezbarvá věta o tom, že látka nebyla
připravena a každý, kdo o to stojí si může po mně hodit kamenem. Prohlášení, že
jsem tak učinil pod nátlakem si mohu strčit za klobouk.
Chw

Tří věcí člověku třeba, aby žil g vzduchu, vody a pokrmu Ukázali jsme
v předešlé stati, že hořické okolí skýtá čistého a zdravého vzduchu v podnebí
velmi příhodném (nebol má místa chráněná lesy a vrchy před větry, s nevelkým
rozdílem teploty denní a noční a žádoucí vlhkostí ovzduší), dále že v městě
i lesích městských je výborná voda pitná.
Také životní poměry jaou tu přáznivy, ne sice lácí, jako na jihu Čech,
ale snadností nákupu potravin a dobrou jakostí jejich.
Pokročilé rolnictvo okresu Hořického pilně si hledí chovu dobytka, tak
že mohou řezníci zásobovati město dobrým masem. Veškeren dobytek poráží se v
městských jatkách a k a ž d ý k u s j e p r o h l é d u t
městským
z v ě r o l é k a ř e m ; tak dostává konsumentům se masa zaručeně zdravého a
čistého.
1 kg hovězího prodává se tu za 1,28 K, vepřového za 1,44 a teiecího za
1,28 K.
Každý čtvrtek konají se tu hlučné trhy týdenní, na něž přinášejí venkovské
hospodyně koše másla, tvarohu, vajec i drůbeže do výběru0 Máslo prodává se průměrem po 1,10 K za 1/2 kg, tvaroh za 16 h, vejce kus po 5 h.
Mléko prodává se u četných mlékařů, kteří je. svážejí z okolních vesnic,
a v mlékárnách velkostatků s s t r a č o v s k é h o (viz insert), holovous ského a miletínského; za litr se platí 14 h. Párek kuřat se prodává za 1,60 K?
kachny okolo 2 K, husy od 3 K výše, párek holoubat za -,60 K, zajíc od 2,40 K,
párek koroptví od 1 K výše.
Také dobré zboží uzenářské vyrábějí místní uzenáři; ve vinárnách se i cizí vyhlášené uzenářské výrobky prodávají.
Hojný počet pekařů místních peče denně čerstvé pečivo a chléb dobré jakosti; též z venkovských mlýnů dováží se sem t. zv. domácí chléb.
Neposlední starostí letních hostí a turistů bývá otázka s Jaké tam mají
pivo? I v této příčině Hořice jsou dobře opatřeny. Zdejší akciový pivovar vaří
pivo, jež se těší chvalné pověsti a rozváží se daleko do okolí a sousedních
měst. Mimo hořické ěepuje se zde ovšem i prazdroj j ve 3 hotelích), v jednom
královéhradecké a v jednom novopacké; všech ostatních 30 hostinců má výhradně
pivo hořické - což je nejlepší důkaz jeho jakosti.
Průvodce po Hořicích a okolí
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Noc tajemná se nad městem rozevřela

V době nedávno minulé, kdy

a občanstvo už klidně spi

přišel do oběhu film Hoří má panenko,

jen siréna do noci zavřeštěla

vznikla diskuse téměř celonárodní o vý-

a občanstvo se probouzi

známu dobrovolných požárních sborů v naší rozvojové společnostio I redakce Eli-

Jédé jedé, jedé jedé po štangli

xíru chce zaujmout jasné a nekompromisní

jede dobrovolnej hasič

stanovisko k některým téměř protisocia-

a hasičstvo kalhotama prolitlo

listickým názorům, které se vyskytly v

a do botek se zapibhlo

určitýwh nezodpovědných kruzích.
Naší odpovědí budiž otištění té-

Noc tajeniná se nad městem rozevřela

to písně, písně, která oslavuje prácib

stříkačky chrlí vody proud

dobrovolných požárních sborů pro zajiš-

jen budova místního národního výboru

tění klidného spánku našeho lidu. k ne-

nám probůh hoří jako troud

jen to» v písni je též vyzdvižena vysoká politická vyspělost našich požár

V tom starý soudruh kol ohně se mihne

a píseň tak přerůstá žánr běžných píSÉi

v ruce držíce velikánské klíče

lidových á stává se přímo manifestem.

aby nám z foajé mdh^zachrániti
bystu Vladimíra Iljiče
•l

Hasičská tradice je na naší škjfele velmi silná, ještě nevyčichly vzpomínky na slavný Sbor černohorských ha-

Noc tajemná se nad městem uzavřela

sičů. Snažme se tedy, přátelé, rpzvíjét

a občanstvo zas tiše spí

přátelské styky s hasičstvem celého svě-

už siréna do noci dovřeštěla

ta v duchu slavného hesla "Jednotlivci

a občanstvo se nevzbudí«

ku prospěchu, vlasti ku oslavě"I
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