motto: Když se Sehoř :i=msa .jelnou
ráno prcnudil z nepokojných pn*, shledal, že se
v posteli proměnil v jaký8Í nestvúrný hmyz.
Franz Kafka

Sliby se slibuji

...výikiny stlle p i k n í i i i
R e p t á n a posledními vnitropolitickými událostmi, nacházela ne naře^
redakce delří dobu v jakémsi exc.ir
tuvan»m stavu, který se ani
přinejlapší v*li nedal charakterizovat ,1ako uspokojující. Tento katantrofální s t o v nakonec vyústil ve
rvoloní nového šéfredaktora Mojmíra Jaroše /jednoho z mála čestných
lidí na Zemi/, který ri hbitě jmenoval redaktory jednotlivých rubrik. Vo "etných poradách r:e el'xí"*-í pracovníci /oba dva!/ seskupili do konfigurace s
nejmenňí
vnitřní energií r. s bezpríkladným
elánem se pohroužili do
tvůrčí
činnosti.

Problémem i r.aóále sistávi mizivý
počat redakčních pracovník';. i'řestérlí čler.ov4 Elixíru nás opouštějí a mladí tv&rci literárních / i
jinými./ skvostů, zmítáni vrozeným
ostychem, nás odmítají navštívit.
3ude na místo opět
připomenout,
že se není ?eho bát.
Redaktoři
Zlixíru jsou liíá vlídní, laskaví
n je?t? nifcnau /n^jak zvláší těžce/ neublížili.
— — — — — —

jafco platformu
naší dalSi realistickí5 po' it: icy

Přesto bych vivtk zvláště p ŕ i
nání r> ľ.'.Jarošem 'oporuíovr:l jist~>.i
opatrnost. Xěkdy totiž zapomíná
nr zděděnou bázlivost e stává ae
zbytečně agresivním. Vliv apatne
potlačovrných pud* se rrojevuje i
v jeho literárních paskvilech, io
pře:ter.í je-io díla se o'vykle dávají lidé do uvažování, zda
r.orr.álr.í člověk víbec m jže vlast'.it
tolik nízkých pud', kolik Jich má
pan Mojmír. Přeji mu proto mnoho
úsp~ch* v delší, jak doufám, manuální práci.
Mojmŕr Jaro!

16»dubna

Prohlášením Výkonného výboru předsednictva ÚV :.'Jt ŕ,;.-2 . 'rj ;- .;: \

litováni" pánové 13ilak,tíarbírek,HÍ£0,h older,riller,5ve- tfca»íenárt,Kapek,
Indra a Jakeš,po 21.srpnu obviňovaní ze zrádcovatví a kolaborace»VV ť •
ľ. i f prohlásil, á e uvedená obvinení se nezaKládají na prav Je,protože o

- h

ÚV ÍÍL.C n f. má žádné důkaz y 9
17.dubna

¿oudruh Alexander Dubček byl na zasedání ÚV KĽČ jeho rozhodnutím

na vit s tni žádost uvolněn z funkce 1.tajemníka ÚV KLÍ. Vsouv xr,\- -v... -i. a
byly provedeny změny v předsednictvu ÚV.

nov ér jedfenáctičlenn-'.;-:

• -

nictvu '. dřivé 21 členů) chybějí m.j. soudruzi ámrkoteský a Zí.< :ct .

"
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strahovská menza je bezpochyby nc*jšpinavější _.>.••.:.•;lnou, j

j

kdy pozn&l,včetně školních jídelen z mladších let.Ilnaa pí vni. ...i .• . c , vc.-.-r:.
vezme -trávník do ruky,je hliníkové plato, í. ta jící ho slian. í©' i ctnotou
h zbytky jídel předchozích <i->15 uzivatelfi»J>-lšíc. přf . t

a a; a.-.r,; .1

troše štěstí na něm krčmě mastnoty najdete i stepy včera,;.víl

jí.-t.;.: i-'axt.

Velikou vymožeností jsou ubrousky pod moučník.Někdy -ios 'aa,a. j- stró-.níci
nepatrně kousíčky papíru,připomínt jící 6tvrsinky pocházej L.Z

1

200 listů za 1 Kčs,jindy ope t prvotřídní pla&ty papyrusu z t r-l-:. .„

..¿-.

je potom talíř s jídlem .Ten bývá ve světlých okamžicích praco

,c Ĺho ,.u«.o-

matu dokonce í čiitý.Hrníčky na čaj jsou z poloviny otluc-nó

:.

takž© z nich čaj vytesá sa~ovolriě Jle výberu

na pl.í.ic.'u :bo .. . í Cl.

V k&ždéra případe tedy vytváří jakési utajené kapalinově ras a . •
se mí; ty ¡' ovalí jí malebně

.

czhozené rozvařené .-.aadlík, ,

. alrcL

^ . anaT:.-—

obdobný aeřňi objaví bystrý pozorovatel i psd stoly.
'.•.•ví.v, c o dělá stravovací komise KFd..iu,aie rozhosr';

.o:ro :;• • lig.

nejvůtších prosincových plískanicích jsme dostávali > =.. • r.o\:< : -•:a
].'orozenc,;c Itzv.ľíanuk).Pravděpodobně koncem aer-na z;„c ..; .• .a. tv.v ...aaky
čaj (tav.tliéKOd říjne še kompot ve Strahov sk-- manze vydával kompot jén
asi

t.:rát,a to jen k vybraným pokrraů^.lňu, pestrá strav

.1 a ?.x v:,

Cheefte~li |íht vitaminy,máme si koupit Gpoíavit nebo jít na kopřivy.

Faktem je,že má menza nedostatek pracovních sil.To ovšem vedení menzy
a správu areálu vůbec»ale vůbec neomlouvá*Jejich povinností js zajistit kvalitní stravování.Stejně jako jsou po náa vyžadovány zkoušky bez ohledu na politic
kou situaci nebo počasí,tak musí být ve stravovacích prostorách čistOoZejména,
když se na X. bloku vyskytl ve čtyřech měsících již druhý případ žloutenky
a v menze je ideální možnost jejího rozšíření.
, Netvrdím,že studenti jsou na tomto stavu menzy bez viny»Knedlíky:nebo
kusy brambor nevyskáčou z talíře samy»Studenta, si prý jídla neváží,mají ho
za dělnické peníze

moc a potřebovali by skřípnout ... Jenže zkuste si

vážit

jídla»jehož mírně průměrná kvalita koncem minulého roku se s přibývajícími
týdny roku 6S povážlivě snižuje a místy se limitně blíží pomyjím.Asi by se
mnohým činitelům nelíbilo,kdyby 5 000 stra :válců vytáhlo do ulic jako v památném podzimu 67«
Doufám,že kompetentní činitelé k této kritice zaujmou stanovisko a vyvodí z ní patřičné závěry.0 zjednané nápravě ( resp.opatřeních k ní) by nás
měli neprodleně informovat.To,co visí v současné době na nástěnce KRASu
v menze nelze považovat za vysvětlení.
BÝK
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Výňatek z článku naaeho národního klasika

JUQOODDQD-W:

Karla Havlíčka borovského
uveřejněného

U

.

.::cfnf

ík'fl

L.^»1842 v Národních listechj

...nemohu zde všechno obšírně opisovati a na svědectví uvádeti,jen co
jsem o Slovanstvu mluviti slyšel a vyrozuměl.
Losvedčiti však mohu,že Rusové s ostatními Slovany nikoli bratrsky,nýbrž
nepoctivě a sobecky smyblejí.Jak smčsno

jak neprakticky by bylo s tajným nepří-

telem,který rouchem br&trstv. chtivost' svou

en zakrývá,bratrovati .ae,

Přiznávám se,ze mně »ia5ař.i co zjevní nepřátel^ Čechů a 'ó ováků milejší než
Kusové,kteří . jidášským políbením přicházejí nás -trči* do kapsy,jsou.Čechové
jsme my,Čechy chceme zůstati navždy a nechceme

e stat

ani Němci,ani kaäary,

ani Rusy,a proto k Rusům budeme chladni,nechceme*li je dokonce nenáviděti.
A právě tak chladni budeme k Polákům.Poláci jsou také Rusové,jenomže se
svázanýma rukama...

A ž dontare "tenář do ruky toto
" Í P I O Elixíru, bude již
po volriácri do ARSu. ^ude známa nová re•rezent«oe, i bude namístě otázka,
- Jaký program? - 'Jude tedy
uži;
t« ':r:é, když nový AR3
předstoupí
p;-ed r.:V'> voliče. Chtěl bych
alespoň nadhodit některé otázky, které re mi zdají důležití a
kter á
by mohli nýt formulovány v nror^rn-.u nriřeho AKSu. ťoužiji pritom některá výsledky rociolo.-ického průr. k urnu, prováděného v roprezentativnín vzorku pražských student'*
«or.nem října a zrcátkem listopadu
19ÓÉÍ. Jde především o tyto výsledky: 1. Tém?ŕ 60.'.' dotázaných zastává r. •-' 7 o r, že SVS by měl být budován nn principu individuálního
"lerství. 51, 3'.' dotázaných odpovědělo neutráln2 na otázku, zda je
spokojeno r prncí své "kolní orgar.irtice.
Prakticky úplně byla dotázanýr.i odmítnuta f o rr:, a organizace mládeže universálního typu, 52,6i se
vyslovilo pro volnější formu sdrus
ení organizací mládeže, 33" se
vyplovilo proti jakékoliv
formě
integrace organizací mládeže. :;ár.or, že SVS by se m s l stát ?lenea
'ir'ího svazku, získal jer. 39-.",32"
bylo proti a zbytek o ' o t á z c e
neuvažoval.

3. V preferovaných požedavcích nu
ěinnoat 3VS klade celkem 75% dotázaných na prvé mín t o 'áj".y sociální a studijní, 14v veřejné
politickou činnost, zbytek oddychové
<i zábavné formy činnosti,
T? t a ~'iclf. Jsou sice 4 "* si'JH t;-.rá, ale vzUl"de;n V: «elkov?ri.*j politickému vývoji o.J. té dob.y, j n •: «
né očekávat v,-.r.*rt obo'i
ex' rém•iích náror-.vých &k:ipin - t.j. ,ja<í
radikální /početné f 1 ahá f/' ta'' 1
věeobecr.ó ívsivní. Z toi.o
ová'"*-vyplývá, 2e studentská organizaee,
pokud re nechce odsirit i'i«r stvu,
by ineUi .-"jakým zp&sobem ty i* sávjfrry rospéktnvet. To u u m » A Í *vo4íjO'.it ¿ooi 11 rv'-í-t'íii.lnÁ i" In r; >r.t r.!.
/alespoň/ čito;'nou míru, jako
u j í-r. á \ o t: o v n d ní či r. .», ;.> o 3 i t i o ' .
K torru je možno přistoupit jednvk
dělbou práce v dosavadním rrysté' u
nebo instituciorisliv.ar.í néjnk'hc
nového. To by ::/!,•>. být jedna z prvých zodpovězených otázek.
Konkrétně to znamená ookr?5ovat nebo
začít v :>bl*sti řízeni 75, forem
studia h alespoň trv-láho stipendijního řádu í způsobu sp.-Wy
«j
řízení kolejí /správní rady/.
Zvláří aktuální jsou volby r-V* :emických funkcionář*. ľľei< r?e s.oléhat na nový vysokoškolský z
nebo jeho novelu. Zis-iy
novel
jrou již sice známy, ov'e~

0

rnku
Ve čtvrtek 20. března se sešla nov.ě zvolená Akederr.ická rada student".

Jednala o sestavení

kdo
je

nového

předsednictva. Ve stručnosti
k c

otipkujerr.e výsledek j e d n n í.
Sociální ^ekci bu 'e i r«'!ql»» v^rt
í avel Smolek. Pře'"šedou

studijní
KX.Í-

sekce je Hutyra. Zahraniční

o

Vístopředsedy jsou Jitka Cigánková
a V.ichal Kisner. Clen ARSu,

Vladi-

mír Skultéty, zastupuje naši

Ško-

lu v PSP. Předsedou ARSu je

Zde-

nek Popel.
Iracovní "n st zasedání se omezila
r.a sestavení seznamu
Vtoří budou navrženi k

studentu,
jmenování

si vele 5eda, Starý a Koubek ras,j í

do Vědecké rady ."koly. Vědecká ra-

predpoklady proniknout do

la V i'e 17. dubna volit nové

sekce. "oě:>odářškcu

are nd y

skupinu pove-

de V-íclnv '."e^raš. Infb'rr.ace
vzal po Petrovi Šimkovi

prePrarta

aka-

demická funkcionáře "koly.
}•ředredr.ictvo ARSu se sejde

jako

*>by "e in", v úterý. Stanoví pravo-

Kur-i rata. Složení komise: R":'i "' a,

moc vedoucích sekcí a rozdělí úko-

Roií'., Svoboda. 0 Chemickou

ly pro oba mírtopředsedy. Na sekre-

ur.ii

táři -t'" budou zavedeny úřední holiny.

ěe bude starat Zdeněk Ad-í" ek.

uzákonění ve federálním

systému

•jvnitř této or??nizrce.

Členství

vyžaduje nejméně roční prúb"h v£e-

j NP uétií dnes pouze záležitostí

mi institucemi, j-k národními t=k

politickou, ?le i prestižní.

Mys-

federálními. To tedy vyžaduje

lím, že otázka nestojí tak,

zda

vy-

tvořit v rámci platného "kols-ého

je stnt odnoží někoho nebo ne, ný-

systému, radu dohod p to j-k s ve-

brž trk, zda na politický

dertÍT čkolv, tak i se

p*r obit pouze vně nebo

školskými

->r=?anizRcemi. Tyto dohody
päk mohly stát součástí

by

°e

provádě-

systém
současně

i zevnitř, Argumentů pro i

proti

lze nalézt dost a já doufám,

že

cích předoieú, statutů a případně

se brzy nfjde čas i místo k věcné

i r.ového vysokoškolského

diskusi.

DPIŠÍ

zákona.

otázkou, kter-Í bude bezespo-

V konkrétní práci bychom měli pře-

ru jednou z hlp.vních na

příštím

jít m.j. od proklamací o

kongresu v Olomouci, je

problém

s dělníky ke skutečným diskuBÍas a

forem . olitiky a případné začleně-

výměně stanovisek. Nejde

ní do nastávajícího

jen o akademické debaty.

politického

spojení
totiž
Ty

systému .i nás. Není to jen otázka

tom budou možná také, ale

N?. nýbrž i věc samotné struktury

jde o určitou míru porovnání

i demokratických vazeb

při-

hlavní
sku-

tečnosti, vid"-né dvěma různými pohledy. £

i

o
dco každým rokem tak i letos, bude uspořádána soutěž o nejlepší
studentskou práci. Do této soutěže může být přihlášena jakákoliv prá-

o

r

m *
m
«I W
x «
c 2

ce, vypracovaná posluchačem VŠCHT na některé z kateder» Téma práce
může být libovolné« Jedinou podmínkou musí být, aby práce posluchače

í*
o
»

>

»

*

fí

O

P*

nebyla diplomovou prací. Uzávěrka soutěže je koncem dubna tor. Soutěž
bude probíhat začátkem května - přesný termín bude oznámen do polovi-

©
o

ny dubna»
Do uzávěrky soutěže vyžadujeme odevzdání tří exemplářů práce a a á
půlstránkový souhrn» Soutěž je pořádána Studentskou chemickou společ-

z

fW
*

ností (SCHS) a ARS ve spolupráci s vedením školy. Přihlášené práce posoudí porota, jmenovaná rektorem VŠCHT. Hodnotí se obsah práce a přednes. Soutěž je honorována z prostředků školy celkovou částkou cca 4 000 Kčs, která bude na návrh pofcoty rozdělena mezi přednesené práce. V loňském roce porota dospěla k tomuto rozdělení:

1. cena

2x 600 Kčs

2. cena

2x 450

"

3«

2x 300

"

4» cena

2x 200

"

5. cena

2x 100

"

cena

:;ejlepší práce budou zaslány do celostátního kola, které pořádá Chemická fakulta vyt.¿koly v Bratislavě ve dnech 30» - 31. října t s r.
Za radu SCHS
Ing. Jaroslav Dědek

" > v'e chce hodně lidí.

île .jen vo-

.e: ých, sle i zájemců.

Nepodaři-

li :•<> r.á-i: je získat, ntejn"
jrpko nepodaří-li se náte

vedle ná-

r>rových akcí, rozvíjet re i

pro-

-rnrr.ov-"', tsk se rozpadneme. Staneme re pradným soustem pro ty, kteří na to čekr-jí. Někdy se zdá, že
j rme d o et silní a že márr.e

velký

vliv. ľ; 4 kdy je to pravda.

ľ..ohla

o- se však orzy stát pouhým optickým klamem. Nebudeme-li umet

na-

14zt spojence jak v nejvyšší politice, tak ve věcech rlrobných, tak
<e mažeme dostat až no poli.tickou
periferii v nejširšíra slovu
lu a etát ee jen exotickou

smyBkveti-

nou, a nikoliv reálnou silou,
.'sme dnes součástí pokrokové fron-

ty, která je eice v defenzíve, ale
:ile existuje. Patří do ní i
tok

komu-

nisté nr vysokých ňkolách. Důkazů
0 ton. je možno přinést celou řadu.
1 zde si musíme nolézt pevné

kon-

takty. Měli bychom se zbavit

zby-

tečně předpojatosti, založené

na

iracionalitě. Nemůžeme být trvale
jen potenciálními spojenci,
me být dnes i pres některé
názory skutečnými spojenci.

mučírůsné

D NAS JINÝMA OCIMK

[

.Náčelníkovi vojenské katedry plukovníku Beránkovi jsme položili v souvislosti b nastávajícím vojenským cvičením posluchačů IV. ročníků vSCHT několik
otázek»
1) Jaké hlevr.í úkoly máte ve vojenské přípravě studentů?
odpnvéä: Ve vojenské přípravě se řídíme zásadně schválenými progreniy, které nám
ukládá náčelník vojenského oddělení ministerstva školství generál Dvořák. Z těchto úkolů plyne v prvé řadě důraz na systematické vytváření a rozvíjení kladného
vztahu studentů k vojenské přípravě, svazku Varšavské smlouvy, který má b^t považován za trvalý a jediný, zajištující zájmy našich národů.(l) Má být upevňována
kázeň, pořádek a orgunizovanost života, prohlubována výchova mcrálněbojových a
velitelských vlastností studentů. V rámci tohoto programu se má na školách zlepšovat a rozšiřovat učebně-materiální základna a pěstovat u studentů odpovědnost,
péči o materiál a bojovou techniku,
pozn. red.: (!!?)
2) Jaký ,ie průběh výuky vojenské přípravy v roce 68/59 ?
odpovéäi Vojenská příprava ve školním roce 68/69 je zařazena ve III. a IV. ročníku studia v rozsahu 8 hodin výuky jednou za 14 dní. Poslucreči IV. ročníku ji
znkončí pôtitýdenním závěrečným letním soustředěním.
Chtěl bych upozornit na novou skutečnost, že řízení soustředění je podle
nových směrnic Bvěřeno velitelům vojenských útvarů u kterých bude výcvik probíhat.
j) Jaké máte zkušenosti s uplatnením absolventů VK v základní vojenské službe?
odpovčä: Absolventi naši katedry, velitelského a týlového scr.čru se uplatní v
celku dobře, i když je prRvdoa, že těžší situaci ranjí absolventi, zarazení do
velitelských funkcí. Uvědoměnía si těchto okolností se mohou vyhnout mnohdy
konfliktním Situacím, které je během vojenské služby očekávají.
4) Co by prospělo vojenské katedře k úspěšnějšíru průběhu její práce?
odpověS: Vojenská katedra postupně modernizuje učebně-materiální základnu a
vytváří při stávajícím průběhu výuky pro co nejefektivnějsi využití času.
ľe strany studentů by jí prospěla vyšší účast na vojenské přípravě a jsa«
toho názoru, že ve všech úkolech vojenské přípravy nám může <pomoci AR S VŠCHT.

V. Havlovi

Montují jen mikrofony?
Oj, ta doba sladká!
Horší, až začnou montovat
napovídátka!

informujeme
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Otáska vládé.

Keni daleko doba, kdy jsa® všichni byli zdrceni krutý« béham událoati
•e střední Ävropé a čekali jms, kdo s« nás ve avôté zastane. Třeba jen sloves, nenúže-li jinak. Tak* jsme ae dočkali veliké aorálni opory od celého
srdta v době, kdy jsme muaeli začít prožívat tu nejtrrdáí realitu. Tí» absurdnější ee ad zdá, jestliže náá národ, který má na jedné strené tolik trpkých zkušeností se zvůlí svých silnějších sousedi a v jehož historii převažují hluboce humanistické a kulturní vývojová tendence, podporuje na druhé
straně dodávkami svých moderních zbraní boj jedné silnější země za porobení
národa, o jehož právu na sebeurčení nelze pochybovat.
Jsme přivém rozhořčeni nad nelidskostí války ve Vietnamu, kde z vůle
dvou mocností hynou mnohdy i bezbranní lidé, ženy a děti. Tím spise bychom
měli být rozhořčeni, hynou-li dnes tisíce biaíer3kých dětí nejen puma«i a
rranáty, ale především hladem a nemocemi. Ksždé opoždění zásilky potravin
a léků Uezináruiního červeného kříže zner.ená smrt mnoha lidí, kteří již dlouho stoji ne hranici STnrti a života. Smrt mohou váak nalézt treba i prostřednictvím zbraní českosl'Tvenaké výroby. To vúe mě napedá rod dojmem zprávy,
že 21.2'ňS Biafra požádala Turecko a Československo, aby odmítly žád03t nigerijské vlády o dcdávky zbraní, jichž má být použito v občanské válce.
Věříme, že lid Československa a Turecka ai neposkvrní ruce válkou j?enccidy, prohlásil biaíersky rozhlas, jeí.ož vysílání bylo zachyceno v Laoeu.
Biafřané tvrdí, že Ni^erijci dostávají vojenské dadHvky z obou téci.to atátú.
Československo v dubnu 19C6 oznámilo, že byl vydán zákaz prjdeje vojenské výzbroje Nigérii. Dřivo dodalo cvičné tryskové letouny L - 29 Delfín.
Rád bych věděl, zda tento zákaz prodeje zoraní dosud platí, i když podle
prohláiení Eiafry se zlá, že nikoliv. Znamená to dalěí zásah mocenské politiky zvenčí do na:">cho polednového vývoje, nebo naši oficiální představitelé změnili od dubna minulého roku i tento svůj názor a jen nás o tom zapoir.něli informovat? Rád bych slyšel prohlášení naáí vlády, že ae bu3 tato zpráva nezakládá na prevdé, nebo že naše vláda (nikoliv lid Československa) schvaluje vyvla70vání kirene Tbú a poskytuje proto Niperii vojenskou podporu. Při bp*lo by to jistě k dokonalejší politicki orientaci každého z náa.
r. Ryba
Aei před týdníci jsem četl v novinách tnkovo irslou zprávičku asi tohoto zněnís Nigerijské letadlo typu Tljuňin bombardovalo biaferské tržiště
přeplněné lidmi. Několik desítek lidí bylo zabito.
A druhj der. v mén* přístupných pramenech lze si přečíst: Sovětský svaz
vyvíjí nátlak r.a československo, aby dodalo Nigérii dvanáct bombardovacích
letadel. Jde o cvičná letadla typu "Delfín", která mohou dopravovat pod každým křídlem šest bomb. Letadla mejí být dodána běhorc března.
Je tohle snad tolik deklarovaná borba za mír? Loni jsme, jaicc stát, odmítli nadále dodávat do Niperie jakékoliv zbraně a techniku. Co uděláme letos,
- to se zřejmě ani nedovíme.
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Přetištěno. z ¿»pulsu 3/69
Bývalí nacietičtí propggaadísté
řídí prudkou protižidovskou kasjpaž v©
východoněmeckém tiskuptel#vi«ía&
hlaa&oJe plna fráaí podobaj í©ísa
lákavým frázím $ Hitlerovy d®teyo
Posadí fcéto noré východ®aěa®@ké
kampaffiě
je aou&istí porotiStUkrv«»
©kéite bss&ti probíhajícího pod rt&akott
sáštitou v koau&istických teaíchflOdha®
lil droSimon Wieaenthalj>šé£ židovského
dokumentačního střediska ve Vídnipkte«
r ý pomohl vysledovat Eichsiaaa a posta®
vit ho před soud v Izraelio
Dr Yfiesenthal říkáa
^Východní Němci nyní už nosapírajlp
ž® přinejmenším 39 dřivějšíeh aa&istic®
kých propaganáistô nastává klíčové
v® státem kontrolované® tisku
a vládcích e^ganiaacíchoVysvětlují to
vsak tís%še jejich sadistická minulost
s antisemitskýai spodními tony je j m
"prohřešek s mládí" oTvrdí0ze bývali
naoisté nyní věrně pracují pr© komunís=>
tické 8ájfl$r"o
Když dřoWieseathal uviděl v orgánu
východoaémckó komunistické strady
"Neu«s Deutschland" titulek «»kteyý
M
Sionisté přebírají moc v Prase°%v£po<=>
mněl si m podobný titulek v nacistie®
kém listě Volkischer Beobaehter před
Hitlerovým «pádem do Československa
v roce 1939oSrovnával a z j i s t i l b y «
lo změněno jediné slovooNacistický ti«
tulek zněls"Židá přejímají
v
Tento objev dal okamžitě podnět pod®
robaé průzkaaxané operaci ve vídeáském
střediskUoAkce odhalilaDže přes 600
bývalých nacistu saatává řuakce ve vý®
chodoneiaaekó vládě a jejích přidružených
organi£acích9včetně komunistické strany
ve východním Berlíně o
Mezi přední východoněmecké ä&perty
v propagandě patří Kurt Blechy áéf vý®
chodoněmeekého vládního výboru pro
tisk a informacepředitel východoněmecké tiskové egen$ux?y Agieůlecha byl

členem nacistické strany od r 0 1941,
ale o dvě léta později byl sajat
Husy a slíbil věrnost komunistů»0
Kurt BaH9kt®)?ý
Hitlera byl
hlavním redaktora®, suřivé protižidov®
řshého časopisu organizace SS Hammer
a psal pro hlavní «sesácký list
S;hwarzer Korps protižidovské rasové
teorie,je dnes přednímčinitelem ve
východoněmecké vládní propagandě a
píše do několika výchdoněmeckých no«=>
vino
Horst Oressler=»Anders9který půso~
bí dnes jako poradce ve východoněmec«
kém"ôdboru pro agitaci a propagandu"
a je předním divadelním producentem*
dříve býval vrchním činitelem v Goeb«
belsově ministerstvu propagandy oPozdš ji,
za německé okupace Polska převzal ří~
zení propagandy v oblasti,kde bylo
několik nacistických táborů hrůzyo
Dr Wiesenthal uvádí na seznamu
též ženu Liselotte Ottingovou,která
v období nacismu pomáhala zakládat
esesácké "sexuální farmy",kde vybrané
"nordické ženy
se pářily s esesáky
v rámci Hitlerova programu zrodu pan«
ské rasyoDnes řídí Ottingová odbor pro
kulturu a propagandu ve východoněmecké
Líberárně demokratické straně,malé
skupině nekomunistů5kterou si východoněmecký režim udržujesaby vybila
voliče ze střední třídy®
Ještě pozoruhodnějéí je případ
bývalého nacisty dra Gerharda Kegela©
Dnes he předním Činitelem východoněmeckého ministerstva zahraničí a zástupcem šéfredaktorem Neues D^utschlaňd.
Odhalení této Wiesenthalovy zprávy
zvýšilo v Ôeskoslovensku hlubokou
nedůvěru veřejnosti ve východoněmecký
režim a jeho vůdce Ulbrichtao
/komentář Antony Teryho
v londýnském Sunday Times/

Konflikty osobnosti jsou u studentů
daleko častější nežli u ostatního obyvatelstva; vyplývá to z vyšetřování,
které provedla poradna pro studenty
na Université v Erlangen-Norimberku. Tato poradna chce pomáhat mladým akademikům zdolávat jejich
konflikty, sahajicf od lehké nevyrovnanosti až k intensivním neurotickým reakcím. Práce poradny je podporována Studentským pracovištěm
a Všeobecným studentským výborem
spolu s nervovou klinikou a Psychologickým ústavem University. Studenti. kteří se chtéji nechat vyšetřit,
dostávají rady od diplomované psycholožky a psychiatra.
Část obtíži vyplývá podle názoru
poradny především z nejisté sociální
situace studentů. Na mnohé působí
tíživě doba studií. Psychiatr mél dojem, že se především studenti svědomití ze sklonu k perfekcionismu stále
vice ztrácejí v jednotlivostech a je
pro ně pak namáhavé dospět k závěrečné zkoušce. Připomněl přitom, že

Studentský život
není veselý
například Melanchthon mél svoji proslulou řeč o reformě university jako
magistr v 21 letech. Dnes trvá studium skoro až k třicátému roku věku.
V tomto stáří, které vyžaduje aktivitu a zodpovědnost, musí se dnešní
studenti chovat ještě docela trpně,
totiž převážně jen poslouchat a učit
se. Proto také se není možno —
především u dynamických povah —
uvarovat konfliktů. Svoboda a zodpovědnost za sebe sama byla u studentů
vždy stále více omezována. Přáni
spolurozhodovat a společně vytvářet
hraje u radikálních skupin jistě podstatnou úlohu. „Je tedy pochopitelné,
že část studentstva vystupuje hlučně
a můžeme posuzovat jako positivní
zjev, že mladí akademici opouštějí
svůj nezájem na veřejných záležito-

Friedrich Schiller: KEJKRÁ3NĚJŠÍ
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stech", míní psychiatr. Jestliže mnozí
studenti přitom občas překračují
zdravou miru, mělo by se uvážit, i e
měli málo příležitosti vypořádat se
se svým okolím.
U 65 procent všech připadů, kterými se poradna v Erlangen zabývala,
jednalo se o těžké až středně těiké
poruchy. Nejčastějšimi příznaky byly podle vyšetřovacích zpráv poruchy v učení a nedostatečná koncentrace. Poměrně často byly pozorovány ostýchavost a poruchy ve
schopnosti ke kontaktu, rozmrzelost
a psychovegetativní poruchy.
Ze zprávy z Erlangen můžeme vyvozovat, že zneužíváni alkoholu hraje
jako příčina psychických konfliktů
u studentů absolutně podřadnou úlohu. Počet duševně nemocných neni
u studentů vyšší nežli u věkově srovnatelného ostatního obyvatelstva.
Kriminalita u studentů se nacházfi
daleko pod průměrem v této věkové
skupině.
(Süddeutsche Zeitung.
5. února 1969)
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pozn. red. Nejkrásnějsí sny o jídle
snili lidé v menze.

V jarních plískanicích
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V sobotu 21. února byla v ÍÍF uveřejněna celostránková
reportáž
0 středeční schůzi "opravdových"
komunistů v Břevnově. Jedna z diskutujících zde mluvila o tom, že
v pondělí v 18 hod. bude na
CV
sSsP-Prahn 6 schůze mladých členů
SČSP.
Nejsem sice členem SČSP, ale velmi mě zajímalo, jak taková schůze
může vypadat. Tak jsem se v pondělí 23. února těsně po 18. hodině
ocitl v místnosti ne větní než padesát čtverečních metrů, v suterěnu jednoho obytného bloku v Břevnově. Než byla schůze zahájena, se
zájmem jsem si prohlížel shromážděné. Spolu s 15ti školáky a 15ti
lidmi vSku studentského, zde bylo
1 10 starších.
Schůzi zahájil asi ?5-letý předseda mladých přátel SSSR s tím, že
když jeden z hlavních, předpokládaných bodů schůze, účast na akci
LM k 21. výročí Února, odpadá, mohli by přítomné nové tváře
říci
svůj názor na situaci u nás. Nejbližší vlastník nové tváře, který
přišel ze stejného důvodu jako já,
eice namítl, že přišel hlavně poslouchat, šle přesto se projevil.
Jeho názor lze krátce charakterizovat slovem okupace. Toto slovo
použil a vzbudil u přítomných patřičnou odezvu. To, že proti němu
vystoupilo několik řečníků střední a starší generace, me celkem
nepřekvapilo. Mluvili o
pomoci
SSSR, o čestné části tfv KSČ, o nynější diskriminaci čestných
soudruhů apod. Bylo však
šokující,

Uí niko clilo, po vedeni jlide,
s^KÓI;,)^ mlyv^o delnícke (rjdé

když vystoupil asi 14-letý
chlapec. Prohlásil mimo jiné přibližně toto /nemám bohužel
stenografický záznam/:
"0 okupaci se přece nedá vůbec
mluvit. J?.k to přece povídal ve
svém projevu soudruh Vasil Bilak,
okupant je například ten, kdo zabere studnu s dává z ní pít
jen
těm, kterým on chce. Ale SSSR nám
přece žádnou studnu nevzal! Keproti tona se však u nás našli lidé,
kteří nechtěli scvotským vojákům
dát ani knpku vody a sami
pořád
mluví o humanismu. Všichni
víme,
jak nám SSSR všestraně pomáhá. Ropovodem Družba dostáváme skoro zadarmo ropu.
li jsme v
Kanadě
dluh a SSSR, náš přítel, jej
za
nás zaplatil a to ve zlatě."
.VOLBY? NE, TAK DALEKOU BUDOUCNOST NEPŘEDPOVÍDÁM r

Dále vystoupila dívka z 9. třídy
ZDŠ a se zanícením řekla mimo jiné asi toto:
"Je nesmysl mluvit o nějaké okupaci. Víme přece, co to byla hitlerovská okupace. Sovětský evaz je

náš přítel s přišel nám pomoci.
My, kteří jeme upřímní přátelé našeho SSSR musíme te3 svoje Zprávy
vydávat takřka ilegálně."
Zelapal jeem po dechu. Po
jejím
projevu vystoupilo ještě několik
řečníku. Mezi nimi dva označovali
t.zv. realitu jako okupaci, jiní
mluvili v duchu "opravdových" komunistu. Nedalo* mi to a přihlásil
jsem se do diskuse. Tředstavil
jsem se a v několika minutách se
snažil vyjádřit své názory.
Mluvil jsem o okupaci mé vlasti, diktaturních režimech dělajících stádo z neinformovaných lidí, atd.

Již před mým vystoupením bylo řečeno, že KF vybrala a uveřejnila
jen desetinu toho, co bylo řečeno
na schůzi v Břevnově a to
ještě
překroutila a uveřejnila jen proto, aby přišli lidé a
rozbíjeli
jim jejich schůzi. Oni se nenechají svou mládež otravovat. Vystoupil jsem tedy jako poslední rozbíječ. Potom byli ti, co nejsou skuteční přátelé SSSR, vyzváni, aby
opustili místnost. Mají prý ještě
mnoho práce a nemohou sl
nechat
rušit schůzi. Bylo nám řečeno, že
jestli máme zájem, můžeme 10.3.69
v 18 hod. přijít na Břevnovskou 4
a podiskutovat si s nimi. 0 půl
desáté jsem spolu s asi
deseti

dalšími byl nucen zasedání opustit a ocitl js?m se po dvou a půl
hodině znovu na čerstvém vzduchu.

P.S„ Je také na nás, aby epilog
ve formě happy endu k tomuto i ke
všemu ostatnímu, co nám otravuje
život, mohl být napsán co nejdřív.
-Timur-
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Vážený pane koledo!
Dověděli jsme se o Vašem objevu t.zv. studených plamenu.
Protože dosud není známa jediná publikace, popisující takovou
chemickou reakci, o níž se zmiňujete, jsme toho názoru, že jde
o převratný objev, kterým se bude čg. chemie honosit na uvětovém fóru.
Z tohoto důvodu zřizujeme nov»' oi'."]ení pro chlazení plamenem a -považovali bychom z•>. čest, k iyfcy

vedec vašeho for-

mátu stal naším spolupracovníkem.
Současn" Vám doporučujeme, ab.yr-te svó svatové prvenství
zakotvil v přihlášce patentu. Vu*e skromnost by nebyla na místě, nebct jsme informováni, že ."táb v^dců na Západě, zabývající se dosud konstrukcí perpetua mobile, necnal všeho a horečně pracuje na tom, aby Váš skvělý objev mohl být zneužit imperialismem.
Chceme Vás však ujistit, že ani naše oddělení nezahálí a
každé moderní domácnosti již můžeme doporučit výměnu chladničky za mnohem účinnéjsi autogen.
Nepochybujeme, že se nám podaří, za Vaší laskavé spolupráce, zmrazovat potraviny a jiný materiál ve žhnoucích I/.artinských
pecích. 0 výrobě kapalného vzduchu ani nemluvě.
Za oddělení plamenného mrazu:
prof. dr. Šarlatán

Trestná stiháni
Rád bych přispěl poněkud k jejich
uklidnění. Dotazem u některého šachisty I.- III. výkonnostní třídy
se dovědí, že moje šachové publikace vycházely /aby
pokračovaly
vycházet, musel bych
pokračovat
psát, což zatím nepokračuji/ celkem v pěti jazycích. Přes soustavné 'joldování alkoholu joem honoráře nestačil propít, takže jsem x.u3<?1 zvolit jiné řešení. Určitě je
•ile potěšitelně, že příslušné úřady dbají, aby i v takových věcech
bylo dbúr.c přísně zákonů. Znepokojivé je pro veřejnost asi zjištění,
ze tato chvál ihodná kontrola zřejmě nefunguje dost ryc.ale.
Kdyby
se byl občan Fachman při koupi domku dopustil nějakých zločinů, stalo by se tak už před jedenácti lety a na jeho pronásledování by bylo vzhledem k promlčení pozdě, takže bídáetví by opět trumfovalo.
Zajímavý je výměr, který jsem
dne 19. III. obdržel od
krajské

K a ždáho občana musí naplnit hlubokou hrdostí poznání, že pátrací
činnost je u nás neobyčejně dobře
organizována a široce rozvětvena.
Dne 17. března pátrali u
našich
sousedů muž a žena, vydávající se
za "pracovníky národního
výboru'.'
T^mi ale nebyli, neb ani neřekli
z kterého, ač jich je v ČoSR ba i
v ČSR hodně, a neukázali
průkaz.
/Je pozoruhodné, že občané
mají
v>" tšinou k úřadům takovou úctu, že
fpln^ní této formality ani nepožadují./
Oba pomocní vyšetřovatel^ měli
otázky, související zřejmě jen
zcela záhadným způsobem s trestnou činností proti republice, pro
niž mne stíhá vyšetřovatel
npor.
Vlastimil Cibulka. Po chytréir.
úvodním oklepávání re zajímali o
to, jak jsme si před lety koupili
rodinný domek, kclík jome za něj
zaplatili, a kde jsne na to jaksi
vzali neníze.

.«.-v

jjf

p

hmj o

a

m,vm

správy 3tB. Sděluje se mi v něm,
že mi napříště budou zadrženy všechny zásilky, odesílané do Holandska a doručované z Holandska.
K tomu dal souhlas i krajský prokurátor. Myslím však, že by k to: mu třeba souhlas nedal, nebýt toho, že se ve výměru mírně řečeno
skutečnosti znepřesňují.
Tvrdí se totiž, že jsem se při výslechu bránil tím, že múj článek
byl redakcí pokroucen a že se mi
tedy musí tímto způsobem zabránit
s redakcí se dorozumět. K tomu
bych si dovolil připomínky:
1. To, čím se operuje, jsem u výslechu nikdy neřekl. Sice tím prozrazuji něco z obsahu výslechu,
ale co mám dělat. Můj vyšetřovatel
s tím taky nezachází dost ohleduplně .

Takže mne to poněkud'
rozzlobilo,
pro uklidnění jsem ai zavolal telefonicky Amsterodam a naiiktcval
tuto zprávu svým holandským přátelům: "Ve středu 19. března mi sdělila krajská správa 3t3 v
Fráze,
že s okamžitou platností budou zadrženy všechny moje zásilky, odesílané do Holandska, anebo zasílané z Holandska na mou adresu. Rád
bych proto upozornil všechny své
přátele v této zemi, že vše, co
zašlou partou na mou adresu ľ m h a
5., Nad KlikovVou 11., nedostanu
já, nýbrž jmenovaný bezpečnostní
0 r prán.
1 ov;ižoval bych proto za v.,cdné,
kdyby mi ve ¡svých dopisech v nejhl ižší době psuli především o otázkách, jiti.iž je možno prohloubit
vSeo benné vaděláni, n •; p ř. o toni,

?. Ve výměru se tedy v
podstatě
tvrdí, že jsem individuum podvodu
se neštítící, a to bych si jaksi
vyprosil.
3. Je to vůbec nesmysl,
poněvadž
kdybych ai chtěl nechat z Holandsky něco poslat, co by můj orgán
zadržet nemohl, stačilo by si to
nechat poslat třeba přes Kanárské
ostrovy.

S

že Holčin Jsfco je království a
že
je to země, v níž jsou ve velkých
množstvích pěstovány tulipány, iokud by vnak vv t?vých dopisech chtěli vyjádřit i své stanovisko k postupu našich bezpečnostních orgánů,
nemám proti tomu námitek, i takové stanovisko může být poučné.
Současně svým přátelům sděluji, /.e
moje telefonické spojení s Holandskem dosud funguje. Telefonem je
možno zcela volně mluvit a dokonce i třeba nadávat. Fodle platných
československých zákonů se
totiž
zakazuje odposlouchávání a zneužití telefonických hovorů."
Nevím, jestli tím náhodou zase nevzniká nebezpečí překročení nějakého toho paragrafu. V tom případě
prohlašuji, že tento překlad z němčiny, v níž jsem text diktoval, je
zcela autentický a mnohem přesnější, než jaký podle mých dosavadních
zkušeností pořizují překladatelé
krajské správy StB. Pokud jde o to
nadávání, myslel jsem tím samozřejmě ostrou^kritiku trvajícího zimního počasí i v pokročilé březnové době.

Jan (VI aaryk
————"
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Po dvacetileté přestávce se mnoho lidí začalo znovu zabývat
osobou Jana Masaryka. Někteří z touhy po senzaci, kterou slibuje
pátrání po okolnostech jeho smrti, jiní ze skutecneho zajmu o jeho osobu. Abychom vám Jana Masaryka přiblížili, otiskujeme některé z jeho myšlenek.

Někdy si myslím, že jsme udělali
velkou chybu, když jsme nechali
o svobodě mluvit jen básníky a táborové řečníky. 0 svooodě jsme měli nechat mluvit učitele. D">ti se
mí 1 y o svobodě učit ve "kole, tak
jako se učí psát a počítat, ííěli
js!v.e je učit, jaký je
skutečný
rozdíl mezi svobodou a anarchií,
jak každý může dělat co chce, jen
pokud oři tom nešlape
sousedovi
na kuří oko.
Víte, já se nebál, když naíe děcka četla za okupace I<.ein Kampf.
Nebojím se jim dát číst Kapitál a
Lenin.". Ale nesnázím, když se jim
rozkazuje a zakazuje co musí a co
nesmějí číst. Že se jim zakazuje,
aby myslely sami pro sebe a čar li
volnost hledat vlastní pravdu.

Být demokrnt není lehká věc. Ono
to, holečku, znamená, že člověk
musí myhlet rán: za sebe. A jak říkal MU", j 11' t. p: Myslet, to bolí. Ta
jei.í T.ví •»spěchu, všech diktátor®
je v tom, ?.e je n r sv"tě moc lidí,
kteří jsou líní myslet za sebe
p radši pěkně přijímají hotové a
promyšlená rozkazy shora. A když
začnou konečně přece jenom myslet,
tak je obyčejné už no zdě.
Pak ji"n
obyčejně abyde čas nejvýš na to,
aby si uvědomili, že hrobaři promysleli všechno za ně.
Znáte tu b^jku o vrabci a
krávě?
"e? Tak tedy kráva rtojí na silnici před hospodou a čeká na sedláka, který si odskočil na pivo.
Přiletí vrabčák a sedne si krávě
mezi zadní nohy tak, že nu
ocas
visí přímo nad hlavou. Začne
zobat co našel pod krávou a spokojeně si cvrliká. Tak kráva
přidá
ještě jeden lívanec a milý vrabec
má po cvrlikání. Jako každá bajka,
má i tato svou morálku: Když jsi
po krk v h...., tak si nepískej.
Jenže na to naši demokrati často
zapomínají. Oni říkají, že až sedlák dopije pivo, odvede krávu na
jatka. Jo, jenomže tomu vrabci to
už nepomůže.

|
neúplné Hli E C U
Li sv r a ž d ě n i
r U l u l l
Už zase
bezostyšně přeskakují
klinickou smrt,
dby neztratili kresla.
Poráží řečnická pulty,
ale nikoho vín.
Tohle r.ení véčnoiít!

Vista je málo,
Jen trochu vzduchu zbyde
po z ivřených
b
až budeme usychat,
přinesou emblém
a budou nám močit na hlavu antilidé.

Chytám se ru^ru
viech,
e* vi í í dláždění d'« lni c
R propasti
t ř ly oněmnělých.
Zez? iu
ti e
e p t 'i j í
mlčeni iví starinu
"Jednou iejde n* naée «lov*,
budete muret
lehnout mezi n*3."
dojím se zestárnout.
Bojím se,
že přijde chvíle,
kdy strachem
ped nohama zrádců
budeme ztrácet člověčenství,
vyklízet prostor
pro ideály
/jde o ně víc
než o lidi/,
budeme odcházet husím pochodem,
myslíce na rodiny
a na rady starších,
na veřejné záchodky
a živořit.
Ti v?říci s odznakem S i a a t n t ,
protože ideály víttzí,
/budou zapisovat,
kdo při živoření reptá/.

Zavládlo ticho,
up altán i'm
oA veřejných p»prav,
41 a mrtvi" fie Aonsfisl i
7:jtU.U
vybíleném fcefcrem.
Minut 051,
jako krv-.vý list v íorbári
n- chvíli zasvítila.
Meb.yla to,cesta,
jen obcházení hrobky.
Celou noc rozbíjeli
pouliční lampy:
"Tma a ticho léčí."
Nemohu
věřit
stvořitelům Acheronu.
Sníh a cinkot zvonků
překrývá hlas
a stopy nezvěstných.
Plání projíždí ruská trojka
a 3aíuška Car,
pořád stejný,
s bičem a usměvavý,
žehná ústům
proříznutým jen pro chleba.
-ĽiK-

•v

éfLivot má smysl především' právě tó<5, v této
chvíli, kdy jej žijeme. Teä, tec!, teS. Moderní
člověk se pochopitelně domáhal vždycky momentální ."atisfakce života. Nikdy mu ji nedají a ani
nemohou dát ani strany ani vlády. To je
totiž
vždy jakási falešná božská prozřetelnost. AÍ dobrá nebo zlé, vždycky falešná. Protože některé věci si člověk musí vzít sáni.
Dominik Ts-tarlca

Karel líarx: lilosofie te5 sestoupila s nebe na zem, což pádně dokazuje
8

fakt, že už i filosofické vědomí, a to nejen napovrch, ale
i vnitřně bylo zataženo do vřavy iboje. Jestliže se tedy nesnažíme konstruovat budoucnost o řešit otázky jednou provždy, tím bezpečněji víme, co musíme udělat teci - mám na mysli bezohlednou kritiku v"eho existujícího, bezohlednou jak
v tom smyslu, že je to kritika, ktorá se nebojí svých výsledků, tak v torr, nr.yslu, že se nebojí ani konfliktů s mocnými tořioto světa.
oozn. red. Tišeji, pana M&rx, tišeji!

Poraďte mi, jak bez hnusu
trénovat kraula
v ešusu!

Zbylý prostor

Gibbon: NEDĚL/.!,: NIKDY
K

JEJICHŽ

TU

NÁZORÔM

Helvétius:

CHYBU, ABYCH
NEMÁM

SE

ŽÁDNOU

PŘEL

S

LID!,I,

ÚCTU.

Jestliže lidé, kteří bývají pod vládou svobodnou,
otevření, přímí, snaživí a laskaví, jsou pod vládou despotickou sprostí, prolhaní, podlí, bez ducha a bez odvahy, je tento rosriíl v jejich

pově-

ře výsledkem různé výchovy, jaké se ji~i dostalo
za t' či on' vlády.

•
*

Johnim »VolPgari-T v.jn Goethe:
Lid'' nevadí JO oasu N ^ánehy to dá
neučit se číst. Potřeboval jsem k tomu
osmdesát let & neir.ohu říci, že bych byl
u konce.
pozn. red. Ľ.a'T.estnri: c.i plátku Zprávy však
%

dobře vvií co "PFU A námahy to dá, naučit
re psát. My jet', doufáme, že budou brzy
u.konce. S doohei*.
SEDŘÍT

S

OVCE

K8Ž!

UMÍ

KAŽDÝ.

Voltaire: NESOUHLASÍM
KAPKY KRVE

ALE

STŘÍHAT

VLNU - TO JE

UMĚNÍ!t

S TÍM, CO ŘÍKÁŠ, ALE DO POSLEDNÍ
BUDU BRÁNIT TVÍ PRÁVO TO ŘÍCI.
Bedřich II: KDYBY :!.í VOJÁCI ZAČALI PŘEMÝŠLET,
NEZ0SML BY U VOJSKA ANI JEDINÝ.

1
'S

Voltaire :

TAJEMSTVÍ

MOUDROSTI:

POVĚDĚT

VŠECHNO

CO

VÍTE

otázka redakce: ale na koho, pane Voltaire,»na koho?

Karel Marx: DESPOTISMUS KUSÍ
HUMÁNNÍ. BRUTÁLNÍ

BÝT BRUTÁLNÍ A NEM0ŽE BÝT
VZTAH LZE UDRŽOVAT JEN BRUTALITOU.

Jean Jacques Rousseau: JAKMILE SE NÁROD DÁVÁ ZASTUPOVAT, PŘESTÁVÁ
BÝT SVOBODNÝM, PŘESTÁVÁ EXISTOVAT.

hrnečku

vař

nohé pověsti jsou jenom drby, no mnohých je něco pravdy,
mnohé byly dávno vymyšleny, r.by as naplnily mnohem poži ji,
r/.ezi tfikové patří i pověst o hrnečku, který vařil, v.l to všem
zavařil. Ne, nemylte se, to není veselá pohádka, to je smutná
skutečnost.
Tedy dávno a dávno hrníček vnřil, protože tehdy je-tč
hrnečky vařily /dnes spí? tečou/ až navařil spoustu koče z nemnoha krupice. Zac.iování hmoty tehdy jeřt* nebvlo uzákoněno,
takže bd^lí ochránci zákona nemohli nikoho v touto .<ří n id o postihnout. ľa to si . to vynahrazovali jinie. V"dr: j eřt"- nebyla,
udolali tedy vědu ?, politiky n r.ísto proces-* chemických vyvolávali proceny politické. Vr«í:re sn však k ur:.íčku. ľím, 2e navařil tolik kaše, přivolal na sví rr.ajitéle živelnou pohromu.
0 zázraku se t^tiS dozvěděli sousedé, k t e H pro yv: -í uklízení
r. zametání před vlestním prahem nemyli čr.r nr' v.ření. iřišli
pomáhat s úklidem. ľ.!čli praxi, nl .d r> trk lízali
knši pojídali, až se prokousali k hrr.ečku. Tento

lízali,

>otom z.ci.-ili

a s pečlivostí sob? vlnstr.í uschovrli. ľ á rov e ň prohlásili, že
neodejdou, dokud se hrneček nenpjde. .ľirrk by prý neino ili v'rit,
že krupice nebyle krr-der.a z jejich sýpek! Vzdálen jŠímu obyvatelstvu vzkázali, že byli pozváni, njy

c.-iránili majitele hrnečku

před vlky. Každý přece ví, že vlci se mohou po krupici utlouct!
Nikdo se neznepokojoval, majitel hrnečku se neodvážil ani špitnout, trkže situace se začala projevovat jako normální.
Tak vznikla z polízanice normalizace, jak o tom hovoří pověst. A nyní již vítrie, proč máme normalizaci.
Protože se nám po dlouhé době podařilo opot

^obře navařit

a svět je tak hladovej, hladovej, hladovej...
/PVC/

> • )

TANCUJ JAK CHCEŠ , ALE

IODLE 1ÍÉH0 FLAŠINET',

ašimi hostiteli byli

komsomolci

Jednoho oděsského institutu.

Je-

jích skupina přijela k nám,

naše

k nim. Zde se o ně staral pan

ta-

své námitky uplatňovat spatra. Tak
si často vykoledoval o3 r.aaich koléo-' leccos nezdvořilého.
i
' ~ ,e sn^n .17,
It1enar
npěimi hostiteli

jemník a slečna průvodkyně, o nás
pečovali tajemník Ch. R

průvodce

V. Oba po sledně jmenovaní

byli

tak pozoruhodnými exempláři

pra-

národy,

si dovoluji jim varovat

byly

v/tahy podobné "ápasu Ve volr.ér;
stylu. Protiv.vk využíval znalosti
terénu, ne'v<í ?r'in obvili
než j sme

covníků v oboru přátelství mezi

ze me-

trvalo,

i uvykli brát kašdý slib

1

j v-* o planý s kaš 1ý argument

jako

tuto kspitolu.

vý:: 1 ívu. "y jsme vynikali

houžev-

Pod ľ e smlouvy, uzavřen^ ji' r n ja-

natostí a vynikající hrou

ré, jsme měli jet po skončení pra-

V pr'ixi t.o znrt:U9nalo, že jsrr.e d *s-

covní části pobytu na .? - 3

dny

le 2n*5 využ ívali 'ra.Td-'

ne Kry- n do Soči, poto.- do

¡iije-

/ poli.
Jelegace

vyšších kor:.so;r.olských i

stranic-

ve a do Ii oskvy. Hostitel s mi však

kých orgán!;. Delegace se

vyptáva-

dali najevo, že do I.'oskvy nsi

ly jek jsou českoslovenští soudru-

pojedeme a o Kryňu se rrději

neani

zi spokojeni a co by ještě chtěli.

nezmiňovali. Problém prý byl v tom,

Odpovídali jsme, že jsme v podsta-

že neměli peníze. Jinak nám slíbi-r

tě velmi s okojeni, ale že bychom

li exkurze, divadla, besedu s děl-

je"tě chtěli A, 3, C, což

nickou mládeží, televizor a

obvykle dala delegace

kratochvíle, ľ.'áler. taky

jiná

medvěda,

ojetou pneumatiku a hodinky
dotryskem. Nesměle jsem

s vo-

naznačil,

že smlouva je smlouva, ale

tajem-

potom

hostitelům

rozkazem.
Když jsme 20. srpna večer odjížděli z Oděsy na Krym, mohli

jsme

konstatovat, že většinu cílů jsme

ník Ch. se naopak domníval, že ta-

vybojovali.

to smlouva je jen taková bumága.

Stačili jsme ještě navštívit

Poté jsem tajemníka Ch. deset dní

choz, vedený dvojnásobným hrdinou

neviděl. Sdělil mi, že odjíždí na

socialistické práce, což byla nej-

dovolenou a během těch deseti dnů

lepší akce, kterou jsme zažili.

však byl několikrát viděn v Oděse.

Vzhledem k množství jídla a pití,

Druhý pečovatel měl ve zvyku

kterým nás kolchozníci pohostili.

nic

kol-

nedělat a tvrdit, že je vše hotovo.

Do Moskvy jsme ale nedojeli.

Další potíže způsoboval tín, že ač

však nebylo vinou hostitelů, nýbrž

mlád, stěžoval si na nevázané cho-

vinou příliš pokročilého léta. Kon-

vání členů naší skupiny, měl

vý-

cem srpna se totiž cestovní plány

hrady k oblečení a jelikož se

po-

měnily všeobecně.

važoval za nadřízeného, snažil se

To

• •
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Rozcestí university
%|ako tisíce jiných,
vzdělaných,

všeobecní

rozhodl jsem se i já

prodloužit si léta slastného

nic-

*

nedělání studiem na vysoké škole.
Směle Jsem vyplnil přihlášku a pohroužil se do 3 n ě n í
o bouřlivém
přivítání v záplavě květin.
Skutečnost byla poněkud holá.
V přednáškovém sále se navzájem s
úspěchem deprimovalo množství absolventů různých středních škol.
Zoufalí kolegové tiše úpěli
nad
svými vědomostmi a s hrůzou sledovali plížící se hlouček krvelačných asistentů.
Hrdě jsem zkoušejícím předložil
maturitní vysvědčení.
Pobaveně
vzhlédli: "To myslíte vážně?" Odvětil jsem, že navzdory zmíněnému dokumentu se cítím být exaktním vědcem již několik let.
Po krátké, ale vzrušené debatě s
matematikem se mě zeptali jestli
jsem již někdy něco počítal. "Pánové!" zvolal *jsem
rozhořčeně,
"ještě žádný číšník mě neobelstil
o větší částku než dvacet korun!"
Hluboce vzdechli. Měli s tím SBÍ
také zlé zkušenosti. Po krátké
chvíli se osmělili a dali mi příklad: "Jakou silou musí
podavač
na stavbě hodit cihlu, aby ji zedník, stojící v třímetrové výši, mohl pohodlně chytnout?"
"To máte
těžký," odvětil jsem. "Mohu vám
eice vypočítat jakou rychlostí by
zedník spadl, kdyby cihlu nechytil a ztratil rovnováhu, ale víc
po mně nechtějte!
Z fyziky ovlát.
dám pouse volný pád!" a bohatýrsky jsem se zasmál. Zasmál jsem se,
protože jsem si vzpomněl,

jak jed-

nou U nás stavěli občané svépomočí
-no/i »fi-i
XrtířXq

školku a stačili přitom postavit
na hlavu i několik důležitých fyzikálních zákonů. Viděl jsem, jak
předseda vzpěračského kroužku hodil do druhého patra klosetovou mísu - výkon vskutku klasický! Lešení bylo chatrné, mísa spadla a překvapenému vzpěrači se napasovala
na hlavu. Přivolaný lékař se musel
půl hodiny svižně ohánět krumpáčem,
než se mu podařilo siláka z mísy
vyloupnout. Šokovaný vzpěrač pak
řešil zpaměti lineární diferenciální rovnice druhého řádu o dvou
i
více neznámých, ečkoliv se to
nikdy neučil!
Doktor odvezl zbytky klosetové mísy na výstavu užitého umění a tam,
i

pod názvem "Rozum vítězí" dostala
tato porcelánová plastika druhou
cenu. První nebyla udělena. Ano,
skončil jsem u toho, jak jsem se
bohatýrsky zasmál. To jsem neměl
dělat! Zkoušející na sebe spiklenecky mrkli a nerozdílnou rukou
se mnou vyrazili těžké, pancéřové
dveře. 3 jednou jizvou na čele a
s druhou na duši, ubíral jsem se
k domovu. Otec byl právě na vojenském cvičení. Poslal jsem mu dle
úmluvy korespondenční lístek se
stručným vylíčením chmurného osudu. V rozrušení jsem však zapoměl
adresu posádky doplnit
otcovým
jménem, takže srdcervoucí zpráva
byla přednesena celému útvaru.
Patnáct vojínů se pokusilo o sebevraždu. Příštího dne otec přijel
a promluvil si se mnou jako muž s
' mužem. Od té doby řeším zpaměti'
lineární diferenciální
rovnice
druhého řádu o dvou i více neznámých a nedávno jsem si podal přihlášku do vzpěračského kroužku.

Kterak slabý mocnému
s
t
v r z
lásku bratrskou
(OKRÍDLENÉ CITÁTY V DOBOVÉ ÚPRAVÉ II)
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Co sám nerad, nečiň jinému, kantoru žák pravil kdesi. Teď
ale žák vlasy rve si.
Pyl' chyběl rozum, přece jen je chvályhodná sila.
Národ tobě.
Brát svět, jaký je — nic k němu nepřidávat. Hlavně ho brát.
Člověk je buď kladivem, nebo kovadlinou — pokud ovšem
Hení kovářem.
Můj bratr dooral.
Láska bratrská je nemoc, ale uzdraviti se z ní člověk nemůže,
i kdyby chtěl.
Nelekati se zločinů, nad nimiž budoucnost zalká, myslit jen
íl a tuto hodinu, zítřek, jaká to dálka!
Mnoho je na světě nemocného, nic však nemocnější člověka.
Není-li návrat možný, je nutno jít. Třeba i kupředu.
.Říkají socialismus a myslí My.
O lid mne zná a v srdce své mne vpíše — to tedy máš na beton.

Frivolín
ion

V»<

ta!

LEDEN .UBRÁNÍME TŘEBA I PŘEDLEDNOVÝMI METODAMI ! ! !

UZ ZASE OKOVALI

È

TOHO KONĚ
KTERÝ MĚ KOPAL

nfi 'etľ

Ä

f

PO CELÝ ŽIVOT

l

TAK ŽE MI HLAVA
PRÁZDNÉ DUNĚLA
TEĎ TEDY ZASE
BUDU ZNÍT
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HOV Ä KAMUFLÁŽ PRO PRACOVNI
CE TAJrlÉ POLICIE DO TERÉNU.

JAK VIWIO, TECH-HIKO MELZE
JEN TAK SNADNO
ZASTAVITI!'
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Podle agentury UliUTO-ľltKSIJ byl
uprostřed Sahary nalezen periskop z ponorky. Po důklodné prohlídce objevili příslušníci policie pnlubní denník, psuriý azbukou. Podařilo ae rozluštit
pouze eedm alovi ...Jsme odhodláni splnit úkol za každou cenu...
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PÍSEŇ O KABINETNÍ

POLITICE
Hudbu: tradicional /Matylda/

Slova: dr. 0. Husák
Drift B hovoř í n«'kteří lidé o kahiiic
tfelmi moderním hejlem re to stalo
A kdo hesl H o křibiiiettií politici»
Je kabinetní politika tam,
kde normálně volená orgány,
Htrvmická či vládní projťdnávuji
otázky, rozhodují o nich v tf-elito
to ,je kabinetní politika?
Nebo je kabinetní politika t..im, kde
bez jakýchkoliv pověření
stranických vrstev se soukromě tu-há
po bytech, po soukromých bytech.
vymýšlejí kampaně, vymýšlejí rikce
a dostávají je do veřejnosti?
Není toto ěachrování ta kabinetní politik«
kterou ohtřji připsat na účet nám?
3 . Musíme tyto čnchrářské zpúnoby vykořenit,
nemají nic ¡ipoleěného u demokracií,
jsou ant ideinok ratické, protože vnucují názor
uzoučkých skupin vedení strany,
ba někdy mu kladou přímo níiž na krk,
jako to bylo v případě hrozeb
za všech okolností vynutit si řešení
i za cenu generální stávky.

Rada otce synovi
Věz, co k duhu jestiC vždycky
V čase kritickém
isýt nekritický!
ČASOPIS STUDENT0 VŠCHT PRAHA
ŠÉFREDAKTOR M.JAROŠ
VYDAV/ ARS VSCHT PRAHA
DO TISKU ?.4.1969
(C^ ELIXÍR

politikům
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