STRAN NA PRÁZDNINY

Známý fakt - nevstoupení 3VS do
Národní fronty, resp* opětovné potvrzení rozhodnutí ustavujícího kon~
gresu nevstupovat do NF - motá dnes
hlavu nezaslouženě velkému množství
lidí c Na jediném, zdánlivě zcela
svobodném aktu volby, vystupují v
ostrém světle všechny pokrivenosti
a falešnosti. Studentstvo se vzepřelo a místo ocucávaného přikývnutí
řeklo své ne. Celé společnosti byl
tak opět uštědřen šok, protože kromě těch, kdo hlasovali proti, nikdo
tuto možnost neočekával. Zdárně pokračující proces rozkladu společnosti na osamocené jedince tím byl narušen» I když nelze přeceňovat význam tohoto NE pro studenty samé, je
io forma společenského protestu proti politice, která
u nás uskutečňována« Vzniklo okamžitě nebezpečí.
že se

studenti opét zaktivizují a
3tanou se fungujícím pojítkem mezi
dělnickou třídou a intelektuály.
Kroky, zahájené k umělé izolaci
"vzbouřeného studentstva" byly již
popisovány. 12« května se podařilo
sestavit v podstatě z odstavených
politikářů tzv. "koordinační výbor",
který ihned dostal publicitu v tisku© Přesto 16* května podepsal Český odborový svaz pracovníku v energetice e SVS dohodu obdobnou předchozím a byla zahájena jednání o dohodě mezi SVS a Českou radou odborových svazů* Z této strany tedy zřejizolace nehrozí«
0 3ituaci ve studentském hnutí
jsme si již po delší čas zvykli slýchat jako o permanentní krizi. Pomery uvnitř SVS také krizové jsou, a
to od samých počátků organizace a
nik;li teprve od konce dubna tohoto
roku. Není zde na místě zjišíovat,
zda první podnět k vyvolání oboustranné avers e dalo Brno či Praha.
Paktem však je„ že po celou tu dobu
byla ve vzájemném styku dávána přednost pseudoproblémům před skutečnými^problémy, osobním aversím před ocenováním myšlenek. Projevila se tu
ona úspěšně . zastíraná nemoc české
povahy - necht podstoupit námahu
skutečného poznáni, strach z přiznání si vlastních možností a schopností.

Ten strach a ta nechut nás přivedly tak daleko, že dnes mohu bez
nejmenších výčitek svědomí napsat
tuto větu* titíž lidéf typu Dymáčka,
kteří nám půl roku prokazovali svou
neschopnost* se dnes opět snaží dostat do sedla - a jako ochotná hlásná trouba kohokoliv,, kdo jejich ambice podpoří«, Až do kongresu se zdálo, ze by snad bylo možné přijmout
hřiště a vstoupit do NP, kdyby jak to říkal Zdeněk Popel v Olomouci - SVS bylo vnitřně konsolidované
a existoval obecně jasný program
kam a jak jít a kdyby samo fungování NF. připouštělo možnost alespoň
trochu slušného partnerství. Nebyl
splněn ani jeden z těchto požadavků,
a přesto titíž lidé, kteří prohlašovali, že názor, který na kongresu
zvítězí, by měl být do příštího zasedání závazný /Kuca/ a kteří psali
Erbanovi, že do pokračování kongresu je třeba organizaci vnitřně upevnit /Trenčanský/, teä Svaz Vysokoškolského studentstva sami vnitřně
rozbíjejí.
Heslo starých politických praktiků Divide et impera došlo svého nového naplnění« Za miliony od Národní řomty* za slib nových tučných
funkcí byly vytvořeny dvě nesmiřitelné skupiny. Ještě v únoru před
rokem byl Michael Itymáček vlastně
neznámým brněnským studentem a o KuČovi a jemu podobných nikdo nevěděl.
Za pouhý rok dokázali do sebe vstřebat všechny způsoby mocných a plně
se konformovat s jejich cíli. Nepokládám to za tragedii hnutí, jen jejich samých. V roztomilém článku Rudého práva z 22. května, Cesta do
izolace, se roj. hovoří o "nebezpečí
vyvolaném vlivem malé skupiny pražských extremistů kolem Holečka, J.
Milllera a K. Kovandy". Za roztomilý
tento článek pokládám proto, že
přesně stejnými slovy se o přesně
stejných lidech vyjadřovalo stranické centrum již v roce 1965 a 1967.
Rok od roku se také obtížněji hledaly nástroje proti "malé skupince".
Okleštěné myšlení
byrokratických
funkcionářů nikdy nedovedlo pccho-

pit, že to nejsou lidé, ale myšlenky, kdo ohrožuje jejich trůne Proxo,
přestože proti lidem užívá stále se
zostřující prostředky, má stále menší naduji nm lepšen.
Již v roce 1965 ae marně pokoušel Mamula mladší najít mezi pražskými studenty někoho * kdo by dokázal myšlenkove zdrtit Jiřího MUllera. V Olomouci se hovořilo o penězích, které byly v . roce 1967 tajně
nabídnuty brněnskému a bratislavskému centru, nebudou-li podporovat na
V. sjezdu ČSM Prahu. Teä se o nabízených penězích hovoří již veřejně
a jedná se o miixonyo V Sem muže
tkvět síla "izolované malé skupinky", z čeho pramení přesvědčení,
které nedokáže změnit ani nejmocněji
ší aparát vybavený nejmoderně
vědeckým světovým názorem? Proč se
snahy po svobodě, pe nezávislosti
osobní i duševní stál« šíří, i když
j sou na jejich omezení vynakládány
takové částky? Proč po tolika útocícn a "odhaleních" byl právě ten
Jiří Míiiler zvoieu 19* května jednomyslně předsedou Pražského studentského parlamentu? Jak krátká by musela být lidské pamět! Ale proč
vlastne nás tak usilovně pokládají
za docela hloupé? Je to k jejich
vlastnímu obrazu? .
Poála po řadu let zavedené logiky musí po "zásadně odsuzujícím"
článku následovat regrese. Článek
vyšel ve čtvrtek 22c, zákaz SVS lze
očekáváte Tak krásně to mají nalinkované! Naši nedočkaví normalizátoři však vyslali delegaci k CNF již
22« odpoledne«, Holt, co kdyby je někdo předešel* Anebo, a to je jistě
pravděpodobnější,
šli
upozornit
předsedu* ČNF Korčáka, že ten kritizovaný materiál o způsobech boje
studentů v cizině pochází z tolik
chváleného Brna a že předsednictvo
SVS po celou tu dlouhou dobu byli
personálně právě oni9 v čele tady s
Michaelem Dymáčkemo
Prehlásil jsem už jednou, že SVS
nemůže být zlikvidováno, pokud zůstane monopolní organizací. Politickou únosnost takového činu má zřejmě zvětšit vznik loajálního sdružení fakult, vytvořeného suchou cestou s jediným bodem programu: vstoupit do NF. Sama technika zákazu SVS
ovšem naráží na zákonná ustanovení *
SVS není politickou stranou a ani
její funkce nevykonává. Jakékoliv
vyhrožování \ tomto smyslu je pouhým pokusem c zastrašení. SVS lze
zakázat pouze porušením gleitných čs.
zákonů, přechodem k otevřenému nezákonnému teroru /at už by byl jako

dříve opentlován právne bezcennými
rozsudky/.
V minulé fleši z 13c května i v
tomto čísle jsme vám vyložili? důvo
dyv které vedly uvědomělejší Část
studentstva k odmítnutí vstupu do
NF* Ač jsme to sami nechtěli, stal
se z této otázky základní problém
dalšího směru studentského hnutí. V
rozporu mezi morálním a materiálni
pohledem jsme nemohli volit nic ji
néhc než přímou páteř. Klademe si
za vinu jenom to. že jsme dosud nedovedli přesvědčit o svém stanovisku ty slabé.
Ne nadarmo musí být v této zemi
stále citována slova Jana Husa z vězení v Kostnici? "Jeden teolog mi
řekl, že vše je pro mne dobré a dovoleno, jen když se podrobím koncilu, a^dodals Kdyby koncil prohlásil,
že máš toliko jedno oko, třebas máš
dvef bylo by tvou povinností vyznati s koncilem, že tomu tak jest. Odpověděl j gem muj I kdyby mí to tvrdil celý svět, já, maje rozum, jaký
mám nyní . nemohl bych to připustili

nadarmo
odporu
musíme stále připomínat slova a odkaz našich dalších dvou Janů.
Považujeme dnes tím rpíše cílevědomost a vnitřní celistvost studentského hnutí na fakultách, v městských centrech i v celém SVS za nesmírně důležitou.Za její první předpoklad však považujeme vlastní samostatnost a budeme dělat vše ;*>ro to,
abychom ji pro sebe i pro vás udrželi.
žarf
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at vlastní korupci je zajisté nevděčný úkol* Proto při přípravě
nikomu příliš nechtělo veřejně přesvědčovat o výhodnosti vstupu
když
pořídku
někdo uchystal jít se svou kůží na trhf ukázalo se, že jeho logika zůstala
stát v půli cesty a jeho názory se pohybují v těch nejnižších patrech spolemyšlenek
že pro všečenského poznání
chny militantní zastánce vstupu do NP ztrácí jejich vlastní halasně vyhlašované zásady na závažnosti v okamžiku, kdy by se jimi měli sami řídit *
Abyste sami mohli prožít onu ostudnou směsici neinformovanosti /už jehodlnostií
bezpéteřnosti
směnom ty dotace
nedávalo
MŠ,
ale
NP!/,
duševní
f
rem k mocným a nesnášenlivosti k sobě rovným, uveřejnujeme úplný oficiální
zápis z vystoupení brněnského Josefa Nováčka:

Přede mnou hovořil kolega Tyl a
žádal* aby do stanov byly přijaty
dva paragrafy. Zajímá mě především
ten druhy, kdy tvrdí, že Svaz Vysokoškolského studentstva by na své
půdě mil umožnit vznik „Jakéhokoliv
proudu ve studentském myšlení, který by mohl rozvíjet svou činnost jedině v tom případě, kdy by ovšem nediskriminoval jiný proud studentského hnutí«» Zní to velmi hezky, ale
představuje to zejména otázku NP.
Jestliže zde dojde k odhlasování toho, že do NP nevstoupíme, tak se dá
očekávat, že svaz zanikne. Nemusí
být zakázán, stačí, když ministerstvo školství odmítne jakékoli dotace.
Nemá žádné příspěvky, to znamená,že
je likvidován, Jak jsem inforaován,
tento kongres stojí 100 tisíc korun,
tzn.c že jestliže tento kongres do
NP nevstoupí, tak diskriminuje. Vím,
že to, co říkám, je kruté, ale zavání to realismom a jsou to fakta.Jedné se mi o konkrétní práci. Jestliže připustíme ve svazu různé názorové proudy, to znamená, že nemůžeme
vstoupit do NP,protože NP má ve statutu, že dohodnutí uzavřená na půdě
NP musí organizace dodržovat. Tzne,
že jestliže ve svazu budou skupiny,
které tyto dohody na půdě NP nebudou dodržovat, bude muset být svaz
vyloučen. To je hlavní důvod, proč
radikální skupina se vstupu do NP
jí ,a odůvodňují
aními hlediskv.
vstoupíme, tak ztratíme na svých zá
sadách, ale umožníme existenci sva

zu do budoucna a možnost na půdě $P
určitým způsobem přece jen ovlivňoval politický systém a získávat aspoň určité ústupky od stávajícího
mocenského systému na půdě sociálních, odborářských požadavků pro
studenty jako určitou sociální skupinu. Myslím proto, že do NP bychom
vstoupit měli, že bychom na půdě
svazu neměli dovolit vznik různých
proudů, protože v SVS by vzniklo několik organizací a přitom ty by se
vzájemně paralizovaly a svaz by něexistoval jako organizace, protože
ta musí navenek působit jednotně a
jestliže nebude mít vnitřní jednotu,
tak se rozpadne.
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Usnesení parlamentu SVS z 28.dubna 1969, které ukládá úkoly a pravidla před
sednictvu.
1. Parlament SVS se rozhodl přikročit ke konsolidaci organizace SVS s nevy
hnutelnou a postupně prováděnou přestavbou organizace.
2. V současné situaci je třeba zajistit, aby do druhé části Kongresu před
oednictvo postupně realizovalo přestavbu organizace tak, abyi
a/ byla zachována samostatnost a hospodářské stabilita organizace v
míře pokud možno co největší;
b/ byl politicky zajištěn "prostor" pro přestavbu a konsolidaci organi
zace;
c/ byly vybudovány pevné základy organizace, které by potom umožnily
zapojení organizace SVS do struktur politického systému Českosloven
; ska?
• '
y.
d/ bylo zachováno právo jednotlivců a skupin Ve VS hnutí na nezadatel
nost názoru.
3. Parlament zmocňuje prohlásit předsednictvo, že setrvává ve všech dosavad
nich partnerských vztazích organizace SVS a též na všech dohodách uzavře
ných s odborovými svazy a organizacemi. Parlament SVS prodlužuje platnost
smlouvy s SODM do pokračování přerušeného kongresu, to je nejpozději do kon
ce r. 1969.
Toto usnesení doporučil ke schválení sám Jozef Trenčanský, který
byt také na tomto zasedání zvolen
předsedou SV3. Dne 12. května byl
založen tzv* koordinační výbor, který své cíle formuloval den na. to v
Mladé frontě, v článku nazvaném Studenti chtějí do Národní fronty.Když
byl 19. května otázán v Pražské;
studentském
parlamentu
na svůj
vztah k této akci, odpověděl Jozef
Trenčanský mj.t"Vzhíadom k tomu, že
som sa zúčastnil a - prečo to zakrýval - bol som jedním z iniciáto•t
rov
a "Keby s nami P SVS nechcelo spolupracovat, prehlásime sa
za prípravný výbor a podáme k prihlášk © stanovy ako samostatná organizácia."

Předsednictvo SVS /stejně jako
pražské, olomoucké, liberecké a ostravské centrum a další jednotlivé
fakulty/ účast na takovéto činnosti
odmítlo, protože odporuje usnesení
parlamentu a přímo smeruje nikoli k
konsolidaci, ale k záměrně vyvolávanému rozpadu organizace. Bylo konstatováno nezadatelné právo všech
skupin na vlastní názor i odpovídající organizační zapojení, ale zároveň byla vznesena otázka,jak se činnost odporující usnesení parlamentu
a vedoucí ke vzniku organizace mimo
SVS slučuje b funkcí předsedy SVS*
Dne 20. května byla třetí schůze
předsednictva SVS a den po ní abdikoval Jozef Trenčanský tímto dopisem:
Praha 21.5.1969

Vážení kolegovia.
Vzhíadom k zásadnému nesúhlasu s činnosíou predsedníctva SVS a so spa
sobom jednania Jeho členov rozhodol som sa vzdat funkcie predsedu SVS. DO'
nievam sa, že činnost terajšieho predsedníctva vedie k likvidácii Svazu vy
sokoškolskvch studentů, že činnost členov predsedníctva neberie v uvahu po.
treby širokej študentskej obce, že členovia predsedníctva presadzuju svoje
osobné záujmy tam, kde by malo hájií záujmy celku a záujmy celospoločenské
Jozef Trenčanský

K R O K Y
PokralovAní
Ze své pracovny vsak neodešel,naopak, dal celý cekretariát k dispozici onomu Koordinačnímu výboru,který te5 de facto sídlí v místnostech
SVS. Na přímou otázku členů předsednictva jaké jsou ty osobní zájmy, o
nichž ve svém dopise píše, nedokázal dát vysvětlení. Na otázku, kam
to hodlá přivést, když s ním jsou
právě ti lidé, k eří až do olomouckého kongresu dokazovali jen svou
neschopnost řešit studentské problémy, odpověděl den po své abdikaci,
že kdyby měl již v zimě tu moc jakou má dnes,, velmi rychle by studentské hnutí očistil od řady jak
řekl nezodpovědných jedinců.
Trochu mne zatrnulo, když jsem
viděl, jak se usmál námitce kolegy
Tůmy, kam se mu však poděla demokracie, Ale opravdu jen trošku, protože silných slov a ambiciosních diktátůrků už tento národ něco zažil
- a přežil
darf
23.v,1969

Olomoucký kongres se shodl jen
na několika málo věcech. Jednou z
nich je potřeba zavedení individuálního členství ve fakultních jednotkách SVS.Dosavadní «tav byl absolutní negací tzvc demokratického centralismu bývalého Č3Mc Úp
Úplným poprednešního
bychom se dostali pouze zpět do 3taré situace, z
jednoho extrému do druhého. Po zku-

ť
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ZE VŠECH BŘEMEN
NA SVŽTČ
JE NEJTEŽŠÍ BYTOST,
KTEROU JSME PŘESTALI MILOVAT
(SHERIDAN)
šenostech z fungování obou systémů
se domnívám, že je vhodné?
i o Určit výši fakultních příspěvků
centrálním orgánům SVS, tzn. realizovat rozhodnutí ustavujícího
kongresu, zakotvené ve stanovách
SVS,
2. Jako Sieny SVS uznávat i nadála
fakultní jednotky,
3* Ponechat na vůji fakult, zvednouli individuální členství a jakou
si určí výši příspěvků, odvádězásadně
fakultní
ny *
všechny tři body proto,
Uvádí
abych osvětlil zastáncům schematického centralismu v čem se představy
členů SVS liší od jejich. Všechny
tři body vycházejí z platných stanov SVS; dá se říci* že obhajují jejich platnost. Základní význam má
bod prvý, který za celý rok existence SVS nedokázalo žádné předsednictvo uskutečnil. Kromě,skutečné potřeby udržet fungování reprezentačního
centra SVS může ekonomický stimul
podnítit i cílevědomější činnost uv1
nitř fakult,
t
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Rozhodnutí olomouckého kongresu
a parlamentu SVS umožnilo fakultám
a centrům, která mají zájem o práci
v WPf zapojit se do NF na odpovídající úrovní, Z iniciativy některých
představitelů bývalého SVS byl vytvořen ze zástupců fakult? které mají zájem o účast v NF, tzv0 Koordinační výbor /Studenti cntějí do NF
- Mladé fronta 13.5*1969/ - $ SVS
vzalo existenci Koř 'dinačního výboru /KV/ na vědomí a respektuje jej.
Nelze ovšem pomi^oat nebezpečí, kte—

s

ré plyne z faktu existence KV pro
další bytí SVS vzhledem k současné
politické situaci a mocenskému tlaku»kterému je SVS podrobován. V kampani, která byla na stránkách stranického orgánu RP otevřena, je tohoto argumentu /tyt ve vkreslené podobě/ používáno k diskreditaci parlamentem řádně svoleného P SVS a tedy
i většiny fakult, které toto vedení
podporují. Navíc činnost KV presahuje rámec působnostiv který mu byl
většinou
zainteresovaných
dán /snaha po formalizaci/

fakult
a díky

nerovnoprávnému postavení P SVS a
KV vůči oficiálním orgánům, objektivně zakládá předpoklad pro likvidaci SVS v nynější podobě.
Této hrozbě chce P SVS čelit přímou spoluprací s fakultami, které
KV zastupuje a snahou o navázání
bližších kontaktu 9 £V.
Dalším faktore
determinující
činnost SVS je jeho ekonomická situace. Po zastavení dotaci z fondů
NF je organizace prakticky bez prostředků. Vlastní hospodářská zaříze-

ní SVS nejsou zatím schopna krýt plně potřeby organizace * P SVS se proto obrací na partnerské organizace
se žádostí o jakoukoliv formu podpory. Možnosti vidíme především v poskytování bezúročných, časově limitovaných půjček, úvěru, resp. dotací jednotlivým, studentským podnikům
a ústředí SVS.
Z uvedených faktů a všeobecně
známých skutečnosti vyplývá reálné
nebezpečí likvidace studentské organizace. Považujeme ze nutné zdůraznit,že SVS zůstává organizaci legální , Z tohoto faktu budeme i nadále
ve své činnosti vycházet. Případný
administrativní zásah proti 3VS budeme považovat za rozhodnutí, které
by vážně poškodilo vztahy studentů
k politice KSČ a dále zmenšilo naše
naděje v demokratický vývoj společnosti. Podle rozhodnutí parlamentu
SVS trváme na všech smlouvách uzavřených s partnerskými organizacemi
a vzájemnou spolupráci chceme i nadále rozvíjet.

Několik poznámek k současné situaci
v SVS

Druhým kongresem SVS v Olomouci
/25# - 27.4.1969/ vyvrcholil spor o
charakter a koncepci studentské organizace. Průsečíkem střetu se stala otázka vztahu SVS k NF a stávajícímu politickému systému vůbec.
o rozbor koncepcí obou
Pokuse
názorových směru, to je mírně refor
mistického na jedné straně a radi-
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"Věci,
atd.

které jsou předkládány v NF
nagí casto formální charakter

a protože se nehlasuje,
čí okamžité,

je nebezpe-

překvapivé manipulace.

Konkrétní doklad.
žádné nebezpečí

Hovořil'tak,
. pro

že

demokratické

principy nehrozilo« Ale na konci řekl: "Navrhujeme,

aby předsedou byl

soudruh Josef Korčák."

Než jsme se

vzpamatovali, tak lidovec Paul řekl:
"Nikdo se nehlásí, blahopřeji s.Korčékovi ke jmerzvaní předsedou České
NF.* Pak jsme se hlásili, nic se už
nezměnilo.
omluvit se,

Dr. Štrougal

byl nucen

půl hodiny nás

pak se-

znamoval s posudkem s. Korčáka, pak
se dalo hlasovat, jen dva hlasovali
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kálně levicového a demokratického
na straně druhé, se zabývaly jiné
materiály /'referáty M.Tyla, I.Holečka, M.Dymáčka na II« kongresu SVS;
Cesta do isolace - Rudé právo 22.5.
1969$ J. Ondrouch: Politika studenti a jejich organizace - Rudé právo

mouckého kongresu nepodat přihlášku
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27.5.1969; odpovědi
články a ranohé další
V tomto materiálu,
vat důsledky, které

P SVS na tyto
materiály/.
se budeme zabýrozhodnutí olo-

•i

do NF pro SVS zatím přineslo.
Bezprostředním důsledkem bylo zastavení dotaci ze strany NF, odebrání registrace Studentský listům
kusy o isolaci SVS /novému P SVS neožněno jednat s žádnými stranickými a státními orgány/0Byla rozpoutána kampaň proti současnému veravuorganizace a dmi-

t

nistrativní cestou.

První máj 1969

"S kamarádem jsem asi v 1/2 8 odešel z koleje s úmyslem jít do "Alfy"
na šálek kávye U Máchova pomníku na
Petříně jsme spatřili nějakého hocha s dívkou, jehož drželi dva policisté za zkroucené ruce za zády,další dva ho bili obuškem a pátý mu
stříkal do očí slzný plyn* Zastavili jsme se a sledovali situaci« V
prostoru bylo jen asi 15 policistů,,
zádní civilové* Dole jsme jich pak
uviděli asi 30• Chtěli jsme odejít,
ale v tom okamžiku se na nás vrhli
policisté a jeden z nich mne 2x udeřil obuškem po zádeche 5lo mi o princip, a proto jsem žádal o sdělení
služebních čísel* Otočili se ke mně
zády a když jsem otázku opakoval,
přistoupili ke mně jiní dva a žádali, abych "jménem zákona odešel".
Když jsem znovu žádal vysvětlení,
řekli mi, že jsem zatčen, zkroutili
mi ruce za zade a odvedli dolů do
Robura« Přítel, který žádal o umožnění svědecké výpovědi, byl zatčen
rovněž a za chvíli se v Roburu objevil také. Cekal tam již jeden zatčený, později přivedli dalšího, který
byl postižen slzným plynem /směla
ho doprovázet manželka/ a posluchače F AMU, který se pokoušel fotografovat® A pak ještě jeden postižený
- mladý dělník*
Odvezli nás na okrsek VB v Nerudovce /vedle velvyslanectví USA/,
kde nás v čekárně hlídali dva ozbrojenci* Kolem 23. hod. nás začali vodit k výslechu. Se mnou sepisoval
protokol jakýsi Slovák, který mě obvinil z "povykování hesel". Protokol hrubě zkresloval skutečnost, a
proto jsem ho odmítl podepsat. Byly
v něm i hrubé gramatické a stylistické chyby. Když jsem žádal o poskytnutí právního zástupce, zavolali mi
náčelníka. Ten mi m.j. při dotazu
na služební čísla řekl, že se situace u nás již změnila./!/ Po skončení výslechů nám sdělili, že celou
věc předají prokurátorovi, který
asi prípad odmítne a předá lidovému
soudu a škole. Po třetí hodině ráno
nás odvezli do Bartolomějské, kde
nás jako zločince fotografovali, měřili a zapisovali do karet zvláštní

"My vám ukážeme* že jsme slušnější
než vy" /!!!/
Potom jsem byl odveden ^s vykroucenýma rukama, ač ¿sem chtěl jít dobrovolně. V čekárně jsme měli zákaz
kouření a domlouvání se* Pochopitelně, že hlídající nás ozbrojenec 3Í
potměšile vykuřoval jako lokomotiva«
Náčelník" nám celou akci zdůvodnil tím, že by mohlo dojít k masové
psychóze /podotýkám, že ten večer
pršelo/. Hoch postižený slzným plynem byl bit zřejmě proto, že se bránil důrazněji než my ostatní. Jeden
ze zatčených byl vážně nemocen a žádal o telefc spcjení s otcem, aby
mu přivezl léky. Soudruzi policisté
mu rozhovor zakázali a otci pouze
oznámili, že syn je zatčen."
A zde je třetí výpovéäs
"Asi v 0,30 ráno jsem se vracel asi
s 12 kolegy z města. Dva jsme se
rozhodli jít /přes upozornění občanů, že se v Petříně bije pendreky/
kolem Máchy, protože jsme necítili
žádné provinění. Šli jsme klidně kolem asi 40 policistů - i tajných,
kteri nás sledovali do prostoru nad
schody. Jeden z nich nás špatnou ne
cistou češtinou vyzval, abychom šli
zpet. Bránili .jsme se, že chceme
jít na koleje, ale obrátili jsme se
a chtěli jít zpět. V tom okamžiku
jsem byl několikrát bolestivě udeřen obuSkem gřes páteř. Vědom si upozoraění obcaufi jsem se nebránil a
vracel se dolů* Po ujití asi pěti
metrů náhle přiběhl policista se sifonem a začal na nás stříkat slzný
plyn. Snažil jsem se zavřít oči a
ponechat ruce v kapsách. Podařilo
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se nám potom odejít z ohroženého
prostoru, kde ozbrojenci viditelně
cekali na příležitost, ¿jak si bouchnout, Při obcházení Petřína jsme se
informovali u zcela jiných příslušníkův co se děje a bylo nám řečeno,
že v novinách byle upozornění na uzavření Petřína«
3 těmito příslušníky se aaic. docela slušně mluvit« Jeden z nich za«
končil svůj monolog velice krásnou
vetous "Je-li špatné vláda, je i
špatná policie a jsou i äpatní studenti*" Celá akce mi
připomínala
Strahov roku 1967* Policisté na Petříně čekali na demonstranty a měli
rozkaz použít proti nim násilí.Když
demonstranti nepřišli, museli si
zřejmě praštit do někoho jiného a
někoho zatknout, aby si ulevili a
splnili plánc Když jsem ao3tal pendrekem, řekl jsem si, že to je první Husákův polibek."
Výpovědi jsou ještě ctelší«Nemávšak
smysl je dále rozvádět a není to
ani technicky dost dobře možné«, Všichni si je již dovedeme zhodnotit.
První máj byl vždy přesným obrazem
skutečnosti - at již v letech předválečných, nebe za okupace^
či v letech poválečných, kdy "doporučená" hesla vycházela dva týdny
předem v Rudém grávu* Právě tak byl
obrazem doby loňský a letošní první
máj t Pakta mluví naprosto jasn
BÝK
i

Pozn.aut, Výpovědi svědků jsou zkráceny«, V textu se zásadně
vyhýbám termínu
Bezpečnost.

Redakce
Rudého práva

Orgán ÚV KSČ Rudé právo otiskl
dne 22,5.1969 redakční článek o situaci ve studentské organizaci pod
názvem "Cesta do izolace" s podtitulkem "Vedení SVS kontra Národní
fronta". Vzhledem k tomu, že nikdo
z oficiálních představitelů SVS nebyl požádán redakcí RP o informace
a žádnému z řádně zvolených představitelů studentské organizace nebylo
umožněno jednat a-informovat žádný
stranický orgán /ač o to předsednictvo SVS žádalo/, chtěli bychom některá závažné tvrzení v tomto článku, která neodpovídaní skutečnosti
uvést na základ faktu na pravou míru.
V £>
Redakce Rudého práva se snazi
současnému vedení SVS, které stojí
v čele Svazu až od dubnového Olomouckého kongresu, imputovat některá
tvrzení a dokumenty jednotlivých
městských center či přímo jednotlivců a to i z doby dávno před Olomouckým kongresem. Jedná se např, o materiál označený v článku jako jakési "písemné pokyny k praxi politické práce studentského hnutí". Redakce Rudého práva se mýlí. i pokud jde
o užití tohoto materiálu, který nejen že neměl sloužit k praxi či vytyčovat "konkrétní úkoly",ale v tomto materiálu vypracovaném brněnskými kolegy, kteří mimochodem podali
přihlášku do Národní fronty 7.5.t.r.
bylo uvedeno, že jde o materiál výslovně diskusní.
Chtěli bychom se dále vyjádřit k
hodnocení průběhu Olomouckého kongresu v tomto redakčním článku.
Z konfrontace dále uvedených faktů známých všem účastníkům tohoto
zasedání s úsudky a závěry redakce
Rudého práva se nám představují prostředky a metody jakých používá ve
své novinářské práci a které jsou
zřetelně v příkrém rozporu s těmi
zásadami, jež jsou nyní tak často
proklamovány na stránkách Rudého
práva, v apelech na novinářskou etiku, odpovědnost, na střízlivé a věcné posuzování a hodnocení skutečných faktů. Naproti tomu přístup autorů tohoto článku vnucuje především domněnku, že vycházel z nedostatečných a zkreslených informací,
z celkové neznalosti problematiky a

jejich základních aspektů.
Odhodlala-li se redakce Rudého
práva přestc k tak závažným tvrzením, která na některých místech dostávají charakter přímého obvinění,
byl na prvním místě zřejmě především záměr, postavit průběh kongresu SVS a nové předsednictvo organizace do určitého světla, nalézt argumenty pro ty, kteří by chtěli novému vedení na jejich podkladě znesnadnit práci. Chtěli bychom redakční radě Rudého práva připomenout
fakt . /protože ho naprosto nerespektuje/, že delegáti na kongres byli
řádně zvoleni na svých fakultách,
aby representovali mínění svých voličů.
Hlasování na kongresu o vstupu
do Národní fronty dává tedy jistě
nejlepší možnou představu o názorech studentů na tuto otázku. Redakce Rudého práva však suveréně tvrdí,
že "veliká většina studentů na vysokých školách si přála, aby se SVS
stal Členskou organizací Národní,
fronty" a pomáhá si zkresleně interpretovanou citací problematického
sociologického výzkumu.
Proto také autorům tohoto redakčního článku nezbývá než představit
delegáty kongresu jako osoby "politicky naivní a neznalé historického
vývoje", kteří se nechali "rozkolísat" a nakonec zmanipulovat skupinkou pražských extrémistů. Autoři,
kteří na jiných místech článku uvádějí, že názory valné většiny studentstva j s ou pozitivní označuje
zde jejich řádně volené zástupce /a
jejich postoje/ nelichotivými přívlastky.
Komplikovaná situace, která nepochybně ve studentském hnutí existuje, nemá svůj původ, jak je to vykládáno v článku Rudého práva, v
rozhodnutí Olomouckého kongresu nepodat přihlášku do Národní fronty.
Příčinou rozporu rovněž nejsou odlišné názory na strukturální uspořádání organizace. Je všeobecně uznáváno, že současná struktura je nevyhovující, že nedává možnost uplatnění
a prezentování různých názorových
proudů, které uvnitř SVS existují,a

které jak rozhodl parlament JVS mají na své názory nezadatelné právo
a jejichž uznání znamená uplatnění
principů plurality v praxi. K struktuře, která by tyto principy uznávala a zaručovala má směrovat nové uspořádání a přestavba organizace SVS.
Vypracováním návrhu na její přestavbu /současně s návrhme zmeny stanov/
bylo rozhodnutím parlamentu SVS pověřeno v Olomouci nově zvolené předsednictvo SVS. Tento problém má být
definitivně vyřešen v druhé části
kpngresu, který se sejde ještě v letošním roce. Z tohoto faktu už samo
vyplývá, že pokud nebudou vyřešeny
otázky a problémy uvnitř organizace,
bylo by nelogické její zařazení do
vyšších struktur /t.j. i do Národní
fronty/.0 tomto stavu informoval po
Olomouckém kongresu předsedu UV NF
ČSSR s.Erbana ve svém dopise předseda SVS:"Aby se organizace • SVS mohla
s plnou odpovědností aktivně zapojit do práce Národní fronty je treba ji organizačně přebudovat tak,
aby byla schopna jednak plnit povinnosti vyplývající ze statutu NF, jednak aktivně,účinně a representativně ve strukturách NF politicky působit podle názorů členů organizace.
Takový stav kongres ukázal jednoznačně. Parlament a předsednictvo SVS
proto doufá, že orgány vedení NF
pro takový poctup naleznou pochopení". Kromě toho dlouhá kongresová
diskuse k problémům NF vyčerpala celou nejširší plejádu argumentů. Zástupci fakult,které nehodlají vstoupit do NF, projevili zásadní obsahové výhrady ke stylu práce NF.
Redakce Rudého práva je také nedostatečně a mylně informována, pokud se snaží lícit situaci v SVS po
Olomouckém kongresu tím způsobem,že
"funkcionáři SVS na fakultách se
snaží překonat hrozící nebezpečí vyvolané vlivem malé skupinky pražských extrémistů tím, že podávají
přihlášky pro vstup do Národní fronty$ u jejích okresních orgánů." Nágln činnosti nového předsednictva,
rádně zvoleného zástupci všech fakult Cech a Moravy /které je v článku prezentováno jako malá skupina
pražských extrémistů/ byla určena
usnesením parlamentu SVS,
které
opět přijali zástupci všech fakult
Cech a Moravy.
V duchu tohoto usnesení, ve kterém se předsednictvu SVS ukládá,aby

"postupně realizovalo přestavbu organizace tak, aby bylo zachováno
právo jednotlivců a skupin ve vysokoškolském hnutí na nezadatelnost
názorů" - musí být také chápána snaha některých fakult po koordinaci
své činnosti, směřující k jejich
vstupu do NF na svých tj. obvodních
či mostských úrovních.
V tomto koordinačním, nikoliv
"representačním" výboru je zastoupeno asi 20 fakult /včetně brněnského
vysokoškolského centra/ z celkového
počtu 65 fakult, které jsou členy
SVS. Není tedy pravdou, že by pro
podání přihlášky do NF byla rozhodnuta všechna mimopražská centra. Po
zjištění těchto faktů je tedy."kuriózní" tvrzení, že "malé skupina funkcionářů stojí proti 8tudent«ké mase a šachuje ji svým negativním postojem vůči NF". Navíc rada fakult

!m výboru by
od této spolupráce upustila pokud
by jeho činnost směřovala k podáním
jednotné přihlášky do ústředního výboru NF a nebyla skutečně jen koordinační činností uvnitř SVS. 0 tomto stanovisku Informovali zástupci
těchto fakult předsednictvo SVS.
Co se týče citace článku kolegů
J.MUllera, K.Kovandy, L.Holečka v
anglickém listě Observer, požádali
už tito kolegové redakci Rudého prá
va o tiskovou opravu, nebot tato citace hrubě zkresluje skutečný obsah
Studentské hnutí v Československu a
jeho představitelé stojí za ideály
humánní socialistické společnosti a
nikdy je nehodlá opustit /v těchto
otázkách nikdy nedošlo k názorovým
rozporům uvnitř SVS/. Samo by si
nejvíce přálo, aby byla dodržována
základní pravidla čestného jednání
mezi partnery, kteří mají stejný
cíl".
Způsob, jakým byla v Rudém právu
činnost současných
představitelů
studentské organizace, za nimiž stojí většina fakultních jednotek prezentována, a t už na základě mylných
informací či vědomého zkreslení faktů je neslučitelný se zásadami etiky socialistického novináře, jehož
povinností je informovat objektivně.
Normy by měly platit pro všechny«
Předsednictvo Svazu
vysokoškolského studentstva

Okresní národní výbor v Olomouci
odbor pro vnitřní věci
vnitř. /07/1969/OVP

V Olomouci dne 21.5*1969

R o z h o d n u t í
Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy
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Okresní národní výbor v Olomouci podle 5 1 zák. 5. 126/68 zakazu
je konání společné schůzky závodů se zástupci olomouckých studentů, po
řádané dne 22.
I. v sále koleje Bedřicha Václavka v Olomouci.
Vzhledem k tomu, že jsou dány vážné důvody proto, že by toto shromáždění mohlo vážně ohrozit veřejný
*0 d ů v o d n ě n í :
pořádek a jmenovitě konsolidační
Dle pozvánky Svazu vysokoškolské- proces v městě Olomouci, Semuž naho studentstva Cech a Moravy Měst- svědčuje ta skutečnost, že na uvedeské centrum Olomouc ze dne 19. květ- nou schůzku zvete zástupce ZV ROH
na 1969 svolává uvedený svaz měst- závodů v Olomouci a širokém okolí<
aniž byste v dnešní vážné době konské centrum v Olomouci na čtvrtek
dne 22.5. schůzi se zástupci olomou- zolidace poměrů v našem státě přeckých studentů a zástupci závodů, dem věc projednali c příslušnými odaniž by tato schůze, mající charak- povědnými činiteli, jak odborovými
tak politickými, rozhodl ONV v Oloter schůze veřejné,, byla nahlášena
podle § 8 vyhlo č. 320/1951 U.1.1. mouci dle $ 1 zák.č.126/68 Sb. zakáONV v Olomouci, příslušnému dle mís- zat uvedenou schůzku. Z tohoto rozta konání této schůze, jakož i neby- hodnutí máte právo se odvolat do 15
dnů po doručení podle 554 zák.č.71/
lo předem projednáno s příslušnými
/67 Sb. k Sm KNV v Ostravě podáním
zodpovědnými činiteli Okresní rady
učiněným u ONV v Olomouci.
odborových svazů v Olomouci. Dle
Případnému odvolání se dle § 55
předběžného jednání se zástupci Okresní rady odborových svazů v Olo- odnímá odkladný účinek, nebot nalémouci nesouhlasí tito s tím, aby zá- havý obecný zájem udržení veřejného
stupci závodních výborů
jednotli- pořádku v městě Olomouci toto vyžavých závodů se této schůzky zúčast- duj e.
Podle § 2 odst.3 zák.č.126/68 Sb.
nili.
Zákon č.68/1951 Sb. zaručuje pra- máte právo nechat pravomocné rozhodcujícím výkon shromaždovacího práva, nutí přezkoumat Krajským soudem v
avšak Jedině s tou podmínkou, že ne- Ostravě.
Předseda
ONVi
ohrožuje lidové demokratické zřízeBohumil Macek
ní, verejný pokoj a řád, jak výslov- razítko ONV
ně stanoví $ 6 cit. zák.
podpis
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BĚHEM DOBY
NEMÁME

ŽIVOT JE RIZIKO!
E.GOLDSTUCKER
BŘEZEN 1968

' Dne 5. května se v našich novinách objevila zpráva ČTK o vyhoštěí 11 cizích státních příslušníků z
eskoslovenska. M.jc to byli Martin
Bell9 William Baglin a Erik Thieren,
tři britStí žurnalisté a
filmaři,
kteří přijeli do ČSSR jako pracovníci BBC Londýn. "Jmenovaní se zajíma«
li o studenty filosofické fakulty a
různé osoby. Získané poznatky odeslali do Londýna.
Všichni uvedení cizinci porušili Ss. právní normy a počínali si v rozporu s našimi
platnými zákony» Proto byli vyhoštěni
1

/

Z formulace zprávy Je zřejmé, i.
zmíněni novináři u náe byli akreditováni a měli tedy plné právo vykonávat své povolání, tj„ posílat svému zaměstnavateli získané informao..
Nevím pak, co je nezbedného na ton,
zeptá-li se novinář na něco studenta filosofie /co mu onen můše asi
prozradit?/ a už vůbec nevím, kdo
mi může tuto záhadu objasnit. V.
čtvrtém čísle Jsme uveřejnili zprávu o žalobě, která byla /podle posrpnových smluv/ podána na sovětské
občany, kteří způsobili v noci s 28.
na 29. prosince incident v Ústí nad
Labem. Zpráva z 3. ledna t.r. slibovala, že s výsledky vyšetřování
bu0v
de veřejnost seznámena. Bohužel skutek opět utek#
Osobám labilnější nervové soustavy to může vnukat nehoráznou domněnku , jakoby u nás zákony neplatily
pro každého stejně, ba jakoby k zásahům proti některým osobám ani zákonů třeba nebylo. Je to však naprostý omyl, protože jak známo, k praktikám padesátých let se u nás nikdo
nesníží

Společnost pro lidská práva oslavila své jednoroční jubileum
způsobem zcela kuriosním.Začátkem května se začalo z "různých kruhů" proslýchat,že se dělají intensivní kroky k jejímu zrušení. Bylo to tenkrát, kdy se "byro pro řízení stranické práce v českých
zemích" zabývalo na své schůzi "situací ve Společnosti pro lidská
výboru
práva
tak
poinformovat
si řekli
zkladmání
Další zajímavý úkaz se dostavil asi za týden. To všichni ministři /byli čtyři/, kteří byli členy předsednictva podali písem-

ně demisi. Abdikační dopisy došly - dvou dnech. Jaký vzácný časový souzvuk! Předsednictvo se tedy sešlo, vzalo demise na vědomí a
řeklo si, že má-li mít Společnost nějaký, byí i malý prostor pro
svou činnost, musí se stát členem NF. Budiž zde poznamenáno, že
dostat se do NF bylo úsilím této organisace již od května minulé
ho roku, kdy byla povolena ministerstvem vnitra. Jednání se vsak
neustále oddalovalo. Slibovalo se aice, ale pak zase nebyla vhod
ná doba, přišel srpen, potom se zase muselo čekat na federalisaci
atd. A pak přišel květen a delegace Společnosti byla konečně při
jata předsedou NF Korčákem a čtyřmi tajemníky. Bylo tam hodrě mlu
veno, ale řečeno bylo poskrovnu. Společnosti bylo vytýkáno, že
"nestojí na platformě Národní fronty". Ráda bych si dala vysvět
lit, kterak "stati na platforme" /aí už jakékoli/. ,A pak když ně
kde někdo není, nemá přece
dotyčnou platformu k disposici. Dá
le bylo řečeno, že ministerstvo vnitra má průkazné materiály o
protistátní činnosti SLP, Delegace se tedy ptala konkrétně a nedo
věděla se pochopitelně nic. Materiály MY prý mluví jasnou řečí. A
proč by vlastně v našem státě měla být Společnost pro lidské prá
va, když je tu KSC, která jediná je garantem lidských práv v této
zemi! Takže SLP do NF přijata nebyla.
Asi za týden poté byla delegace SLP pozvána na ministerstvo
vnitra, kde jí bylo řečeno, že sice dotyční páni litují, ale že
SLP je politická organisace, která nebyla přijata do NF, takže po«
dle paragrafu toho a toho, zákona *....... rušíme tuto organisaci
Delegace se mimo jiné dozvěděla, že velkou chybou v činnosti Společnosti byl dopis U-Thantovi, který byl napsán a vysílán rozhlasem dne 21.8,1969. SLP stojí tedy na protisovětské a protisocialistické platformě, oiaiž je tedy míněna ona protistátní činnost
Jeden člen delegace se osmělil diskutovat vhodnost "vstupu vojsk"
na naše území. Bylo mu řečeno, že by nikdo z našich lidí nebyl za«
střelen, kdyby s á m
n e s t ř í l e l
do sovětských vojáků,
Delegace se tedy dozvěděla, že Národní museum střílelo.
Společnost pro lidská práva se odvolává k plénu NF, přestože
si je vědoma toho, že to nebude nic platné. Když se totiž někdo
rozhodne a řekne, že ta a ta organisace je politickou organisaci
ačkoliv je to tvrzení značně diskutabilní, je zcela zbytečné opírat se o jakýsi právní řád. Prostě a jasně, jednotlivec či skupina jednotlivců, kteří mají "patent na rozum", usoudili, že....,,.
A tak to taky bude!
-rnmaVia -
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Věci* kterých je trebs se bát«
o«trá zbraň a tupý mozeke
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Rýpnutí do reality
Tak nám zastavili Reportéra, Listy,

8111

a dříve jíž Zítřek, Tedy časopisy, které jako jedny z posledních zůstaly pevnr stát na pozicích polednové politiky. Velmi stručně byly zastaveny časopisy proto,
proti politice

že se snažily říkat lidem pravdu. Stavěly se tí

strany a vlády a tím,

že nedodržovaly pokyny ČÚTI /ji-

nak též Útisk, úřad pro tisk a informace/, se stavěly proti konsolidačnímu procesu.
Jaké však byly a jsou "pokyny" ČÚTI ?

Závazné pokyny ČÚTI pro interní obsahovou orientaci hromadných inforačních prostředků.
ČlÍTI vycházeje z programového
prohlášení vlády ČSR sleduje cíl
zvýšit odpovědnost vydavatelů a redakčních kolektivů za ideově politický obsah a změření svých deníků a
časopisů, programů a relací, vydává
tyto závazné pokyny pro obsahovou
orientaci tisku, rozhlasu, televize
a zpravodajského filmu.
1. Pro obsah informačnísh prostředků a pro práci novinářů bude
třeba považovat za určující politický dokument rezoluci z listopadového plenárního zasedání l5v KSČ, programové prohlášení vlády ČSSR a vlády ČSR. Pro stanoviska a myšlenky
vytvářet co nejširší prostor.
2 # V žádném případě nelze připustit útoky proti základním principům
socialistického zřízení, proti jeho
politickému systému, reprezentovaného Národní frontou, proti Komunistické straně Československa, jako vedoucí síle ve společnosti, napadání
presidenta republiky, vedoucích státních a stranických činitelů. Nutno
posilovat postavení orgánů státní
oci správy.

Vláda Č eské socialistické republiky požaduje od pracovníku tisku,
rozhlasu a televize, aby ve své denní práci respektovali zejména následující požadavky:
a/ Vyvarovat se negativních emocionálních publicistických projevů,
jejichž zveřejnění může poškodit obranu a vnitřní bezpečnost státu,které mohou způsobit vážné znepokojení
veřejnosti, vycházet především z
úředních pramenů a výsledků vyšetřování. Působit na uklidnování veřejného mínění.
b/ Zabezpečit autorizaci zveřejnovaných projevů a jiných materiálů
vedoucích, státních a stranických
činitelů. Každou kritiku, týkající
se závažných usnesení nebo opatření, ověřovat arí u příslušného stranického či státního orgánu.
c/ Vhodnou
publicistickou činností paralizovat vlivy imperialistické ideově-politické diverse, působení politické emigrace vůči našemu státu.
d/ Informační materiály ČTK, především překlady a charakteristiky
zahraničních
vysílaček a tiskovin, jsou určeny jen
pro vnitroredakční potřebu. Šéfredaktoři odpovídají za to, aby redaktoři zahranicně-politických rubrik
uvedenou zásadu důsledně dodržovali.
Není přípustné obcházet pokyny vlá-

dy
t
I

Ir

zámerným

výběrem

a tlumočení

stanovisek zahraniční propagandy«
8/ V oblasti politické satiry,humoru9 karikatury apod* je nutno vyhýbat se znevažování socialistické-'
ho zřízení, politické linie strany
vedoucích činitelů strany
s státu« Dbát o tot aby kritika působila k odstranění negativních je«
vů V živote společnosti a jednotlivú
3. Jsou vyloučeny útoky a invek•fcivy proti Sovětskému svazu a ostatním členským zemím Varšavské smlouvy a jejich představitelům, proti
našim spojeneckým svazkům s těmito
zeměmi, napadání spojeneckých vojenských -jednotek na území našeho StátU*

ma
/ úryvek 3 delší básne /

Ty malej
seš tu dneska Štvrtej dan
tichej a bezmocnej jako kytka
a brečet umíš j ä c - d Z hladxi
Před jedenácti dny
když se mi zdálo že už nemá cenu žít
ses teprve chystal začít
Před osmi měsíci
když jsem se bála celýho světa
sebe a vojáků a probuzení a usnutí
to ses teprve zdál mý mamince
že se začala najednou usmívat
Závidím Ti Tvý žádný starosti
a bojím se děsně
že budeš zase jedna zpotvořená generace
a nebo se nedožiješ sv;ý maturity
Děti jsou přímý a bláhový
nikdy nevědí kdy se má mlčet
kdy se má křičet hurá a kdy
bejt státnický moudrý
Bojím 1© že ses neměl narodit r
můj malej bráško
"y -, .
-milená-

4. Důsledně dodržovat zásadu socialistického internacionalismu v
praxi. Nezveřejňovat materiály, které by rozdmychovaly národnostní třenice a vyvolávaly vzájemnou nedůvěru mezi našimi národy a národnostmi.
Maximálně půcobit na upevnování jednoty národů a národností v podmínkách federatívniho uspořádání CSSR.
K minulosti našeho státu a našich
národů přistupovat konkrétně historicky, vyvarovat 9e nihilisování, uplatnovat třídně-politická hlediska.
5. V oblasti zahraniční politiky
a našich internacionálních a spojeneckých svazků se socialistickými
zeměmi nepublikovat nic, co by mohlo tyto spojenecké svazky a plnění
smluv narušovat a znevažovat a co
by mohlo se považovat za vměšování
do státní politiky Sovětského svazu,
PLR, 3LR, MLR, NDR a komunistických
stran těchto a dalších zemí. To platí i pro výběr materiálů ze zahraničních pramenů.

Motto:
Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu^toto právo nepřipouští,
aby

někdo trpěl

svědčení,

ujmu

pro své pře-

a zahrnuje práve vyhledá-

vati, přijímati a rozšiřovat! infor/

mace a myšlenky jakýmikoli prostred-

r?

ky a bez ohledu na hranice«

/
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Vývoj od klasického stalinismu k čeekému neostalinismu bylo možné pozorovat na mnoha symptomech: Kde by
v
civilu
provedli
dříve
ozbroje
#r i » •
•
4L" taL 1 ^
p tam
noční"zatčení
vytváří zdání zákonného postupu.Kde
by dříve noviny byly brutálně potlačenyf tam se nyní hledá zákonné odůvodnění i aby se to nakonec mohlo
udělat jemnějif skrytěj i a méně zjevně. Přímá represe je po česku kombinována se snahou o zformování as*
poň trochu přijatelné
politické
platformy„ která má umožnit morální
odůvodnění a spoluúčast naivních,
oklamaných a zkažených. Tento vývoj
není ani tak výsledkem vnitřní proměny stalinismu, který se navenek
jaksi humanizoval, jako spíš příznakem jeho zeslábnutí a reakcí na
vzrůst sil jeho protivníků. Až půjde do tuhého a o všef zřeknou se
stalinisté těchto českých modifika%

-

GRUNT
•x

cí a přízdob a vycení své prapůvodní mocenské zuby, schopné všeho • a
zničí se.
Je to pohyb v kruhu, nebol počínání
9*
reformovaných stalinistů aktivizuje
a produkuje jejich oponentyfjejichž
počínání zas radikalizuje stalinismus, který musí odhazovat své klamavé reformované rysy á vracet se k
původním osvědčeným východiskům,jež
budí ještS větší odpor. Kompromis,
tak typicky český, neobsáhne všechny dějinné situace} jednou musí dojít ke konfrontaci, která otřejmi,
kdo j
e kdo, a teprve na tomto novém
základě
se začně hledat
který
se stalinismem
a nakompromis,
půdě stalinismu není možný.».
. o . Když po československém podzimu
1967 přišlo
československé jaro
1966, zažádal si svaz spisovatelů
znovu o registraci Literárních novin, avšak tato žádost byla ještě
ministerstvem kultury odmítnuta s
odůvodněním, že časopis toho jména
vychází - kontinuita s předchozím
zákrokem ještě trvala. Když pak na
základě kompromisu povolil tentýž
•

%

IMP*

poznámkaf která naštěstí zůstala nepovšimnuta ve všeobecně optimistické náladě.

úřad svazu spisovatelů jeho sice Li-

terární* ale listv9

3delil mi to a

s rozzářenou tvárí mi k tomu blahopřál tentýž vysoký funkcionář ministerstva kultury, který na podzim s
kamennou tváří oznamoval jejich zastavení .
Bylo to povznášející a neovládl
f
jsem ses
. ..

Komu se to na závěr zdá příliš skeptická, aí počká přinejmenším do podzimka.

v,

Doufám, že nám zas k podzimku ozná-

mite

fV
zastavení c

Byla to,

uznávám9

drzá a nemístné

ma

í

zrn

Já jsem veliká, proto nejdál vidím!,
pravila žirafa.
Já jsem malá, proto vidím,
po kom šlapeš!,
odpověděla myš.
EttEN

Po mužovi, který sbír&i fotografie
rozzuřených, vstupuje do z&H kulturní historie pomalu daiěi ptrátava pán, který sbírá poslední Síala zakázaných týdeníků* História sice poněkud přestává oýt kul t u n u f ale myšlenky na sběratelství zakázaného
ovoce se nemohu zbavi ľ. Živě ©i
představuji toho šíastlivce, který
dokázal sehnat posleá&í číslo Literárních novin % roku 1 9 6 7 , Literárních listů a Studenta ze srpna 1968,
Reportéra a Politiky z podzima stejného roku a Politiky, Dikobrazu, Reportéra a Zítřku z letošního jara.
A loňského Kultúrneho života, abych
nezapomněl aspoň ty nejdůležitější.
Jenom samotné tituly vydají na pěknou knohovničku. A to v ní nejsou
zahrnuty jednotlivé články, které
nemohly být otištěny a zůstaly ležet v hlavách nebo šuplících. Jeden

Dušan Hamšík
! z knihy Spisovatelé
a
moc
/
Se rvenec 1968

o
n
a
f
třebas pilný, by je nikdy nemuž
stačil shromáždit. Vláda
p je moudrá,
vláda to ví, a proto nám na jejich
evidenci zařídila zvláštní /a osvědčenou!/ službu - předběžnou cenzuru.
Opět tedy bude vycházet onen vynikající časopis, všeobecn§ uznávaný arbitr vkusu i pravdy a sen začínajících *utorů ~ Týdenní přehled zabavených
článků. Naše situace se úžasw
ně zjednoduší. Už nebudeme muset
hory
síčníků
pak si všechny ty dílčí
'ormace pracně srovnávat v hlavě
Ne Budeme-li se chtít dopátrat pra
vdyf bude opět stačit pohled do jed
nohc jediného časopisu. Ovšem, sah
nat ho.

Chw

Náp is
FRANTIŠEK

HRUBlN

Ztratil jsi přátelství, na jeho rub
tncľ píšeš, žes v něm byl přítěží snad.
Což byl-lis přítěží, Jako je dub
přítěží listům, jež vítr chce rvát?
Když s větrem bláznivým pustí se v rej,
nač listí svolávat? Zůstal jsi živ.
Za bouře ve větvích třeba se chvěj,
ale drž v zemi, jak držel jsi dřív.

Už poněkolikáté jsem se dočetl0 že v Bratislavě byly neseny /a příp.
i vztyčeny/ kromě československých i slovenské národní vlajkyo Občané
je prý zhusta umísťovali na oněch symetrických žerdích9 na které my ve
chvílích národních emocí přivěšujeme &ruhý šesko^lovenaký prep^rsk*
Existence slovenské národní vlajky * třebas js9m jx nikdy r uviděl9vs
mně vzbudila zvídavost a pa& i rssžpeky* Jaká jsme to divná země! Federalizujeme se a jeden národ má s&vot* slastní vlajku, al* nechceme mu uznat jeho původní národní znak* Dr*ký národ, to jest my ř Čechové či Češi 9 naopak máme pro náš p^ds^át siak zrobený již ve čtrnáctém století
panem Petrem Parléřem,
jame nějak pozapomněli na existenci
vlajky. Řeknete, že to třeba není dne?, podstatné. Možná, ale rozhodně
je to příznačné a příznaky ;1ak známo vždy něco signalizují.
Moji známí Slováci mi vysvětlovali, že jejich vlajka má vodorovné
1
pruhy bílý, modrý a červený. "A jak vypadá česká?* , pokusil jsem se je
chytit. "Vy máte přece bílý a červený pruh bez toho modrého klínu", odpověděli mi udiveně, "a to už dlouho, za revoluce roku 1848 jste tyhle
vlajky měli-na barikádách.Trochu jsem se přikrčil. Je to opravdu tak?

KDYŽ NENÍ '
NIC VE ŽLABU,
TAK SE KONĚ
PEROU

/FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ/
Student
K l i c p e r a

Blok. X, pokoj 426
Praha 6 - Strahov
V příloze zasíláme Vám stanovisko k Vašemu článku v časopise Elixír,
které zaujali zamsětnanqi Strahovské menzy na své schůzi dne 28. dubna
1

0

r*
X

V i l (k|

Žádáme Vás důrazně o návštěvu ohledně tohoto článku. Chceme s Vámi jednotlivé body projednat. Svou návštěvu oznamte laskavě na linku 376 nebo 375.
Dne 28.dubri& 1969 při pracovní poradě zaměstnanců mensy za účasti
3 členů stravovací komise a 1 člena revisní komise KRASu byl přečten
článek z časopisu Bíi*:'r S S ze dne 3#4. t.r.
Zaměstnanci
* • . v i mi tak vážným
obviněním
a
žádají
zástupce
1
redakce časopisu El-jur a pisatele "Býka ", aby obsah článku byl konfrontován na základě cagektivně zjištěných skutečností, jelikož pisatel používá nejen paušálních nepravd, ale i hrubých pomluv a urážek zaměstnanců.
Z tohoto hledi^kt: přijali pracující Strahovské mensy toto prohlášení:
P r o h l á
š e n í
^Í^B^» el^^Pv ^B^lv ^HVj^^^^ri^^^l^ «B^P^ m^K^^^PB*
pracujících mensy na Strahově přijaté na shromáždění dne 28.4.1969*
i ^^HP mP^Pv^Pfl^l^^r^eH^'

V® studentském časopise "Elixír* č. 5 ročník XI vydávaným ARSem VŠCHT
Praha ze dne 2.4.1969 je uveřejněn článek o Strahovské mense pod značkou "BxK"
Vedle řady nepravdivých a zcela tendenčně nadnesených tvrzení se autor
uveřejněného článku dopustil hrubých pomluv a urážek, které se dotýkají Strahovské mensy nejen jako celku, ale zejména všech poctivých pracovníků, kteří ve velmi kritické situaci nedostatku pracovníků se vždy
snaží všemožně vycházet vstříc potřebám studentů.
Všichni pracující Strahovské mensy jsou v důsledku svého rozhořčení odhodláni sáhnout i ku krajním prostředkům na obhajobu své cti a pověsti
závodu! Po zvážení možných důsledků ve snaze nadále udržet dobrý vztah
k naší vysokoškolské mládeži,s níž,je váží zvláště v poslední době ty
nejvřelejší sympatie pro jejich angažovaný postoj ve veřejném živote,
pokládají pracující mensy tuto zálezitost za otázku neuváženého posteje jedince, který bud z neznámé zaujatosti nebo neuváženosti se dopustil pomluv, urážek a šíření nepravdivých zpráv.
POkl^icNANl h{K DAtVsTt

I

Pracující mensy proto žádají, aby odpovědní činitelé redakce "Elixíru*
včele se šéfredaktorem M. Jarošem celou záležitost projednali případně
za přítomnosti pisatele s dílenským výborem ROH Strahovské mensyf vede
ním mensy a zástupci stravovací komise KRASu takf aby došlo k nápravě
a patřičné omluvě dobré pověsti jak závodu tak i pracovníků zverejně
ním stejnou úpravou a na stejném místě v časopise "Elixír*.
Nebude-li tak učiněno do 15« května t.r., žádají pracující Strahovské
mensy ^spolu s dílenským výborem ROH, aby vedení SÚZ ČVUT za podpory ZV
ROH SUZ ČVUT zahájilo řízení žalobou na ochranu
ným pomluvám a ui
Strahov, dne 29. dubna 1969

V posledním čísle Elixíru jsme přinesli
w
článek STRAHOVÁCI - VĚČNÍ REBELANTI «
a dnea se k němu vracíme otištěním ohlasů které,bezprostředně vyvolal. Tiskovou
opraw* kterou v závěru bloku otiskujeme na ž
dost Stfz ČVUT,ponecháváme úmyslně bez
mentáře. Nechí si jej laskavě přičiní
čtenář sám* podle vlastní zkušenosti.
KAŽDÝ PRACUJE
JAK UMÍ.
A NĚKDY
MNOHEM HUŘ

Stanovisko KRASu
? Slánku se objevila otázkaf co dělá stravovací komise KRASu a té
Tovsň ionstatovíníf Se ns to, co by měla.
KRAS odpovídá jako nadřízený orgán stravovaoí komiset Článek byl
psáa v doběf kdy chyběla informovanost studentů na Strahově. Záhy P©
t vXsl j sme získali povoleni vydávat bulletin, kde se v 1. čísle objevila
informace o stavu v menze. Proběhla mnohá jednání na přísluš
nfoh místech /rektorát ČVUTf Správa účelových zařízení, Ministerstvo
školství/ a domníváme se9 že se našla řešení, která alespoň okamiitš
situaci částečně zlepšila. Existují též návrhy na řešení trvalejšího
?á$uf které jsou však poohopitelně dlouhodobé.
Vše byla projednávána přímo s autorem článkut který již v součas
aé době považuje vysvětlení KRASu týkající se problému menzy za dosta
néf Stanovisko a připomínky týkající se přímo obsahu článku, podá
stravovací komise.
Toto stanovisko neznamená9 že KRAS je spokojen se současnou situa
£Í stravování v menze9 nýbrž se snaží brát v úvahu objektivní podmínky
související s provozem menzy.
Za KRAS

- A co na to stravovací komise ?
v iw.^r^ ^

- ••jcrrrv ř

•• "«J^^íWE*

^

Přistup Jednotlivých studentů je založen na ryze subjektivním hodnocení* Viz strahovská menza. Ne každý si může dovolit asi tento přístup
"obyčejného* strávníka: "Co je mi po potížích menzy, mě nezajímají»
chci se za své peníze slušně najíst. U zkoušky se mě také nikdo neptá
na studijní potíže»"
Výsledek
Zmíuěný strávník mé bezpochyby pravdu,
jeho postoje je st*jnž negativníf jako pouhé
příčin jeho nespokojnosti.
Fundovanější nespokojenec se snaží vyjádřit své výhrady formou kri
y. Musí s i však uvědomit, kde leží hranice mezi kritikou s mírně ře
Seno neo^aleností. Die našeho
naěeho mínění se tato hranice nachází přibližně
skutečným
v místech, kde je pouhým okem patrný rozdíl
jídlem.
Svůj článek uzavíráme konstatováním, že jistá část kritiky stravovací komise publikovaná v 333 ixlrv měla ve své době opodstatnění$ Aby
však splnila svůj účal, musela V s^ nám dostat do rukou alespoň o měsíc dříve. Osobne se vsak doranívume, že cesta k nám je kratší, než cesta do redakce Elixíru.

Za SK menzy Strahov
Hataš, Kučera
Pozn.j Stravovací kitóiisl je jistě dobře známo, že autor článku již
tři měsíce před uveřejněním článku prostřednictvím členky KRASu upozorňoval SK na n e d o s t a t k y d o uveřejnění článku na ně nedostal odpověí.
BÍK
Vyjádření pracuj J^í» u Elixíru.
mmi ^
Redakční iMír PII r ;
projednala na ®'/ém pl^árním shromáždění
dne 15• května t.r. reolrci na článek "Strahováci-věční rebelanti", otištěný v 5» 5«
JedrDtllvi 8 r e d a k c e
navštívili menzu Strahov a v podstatě
a

^

«

^

I

se ztotožnili s názory autora Slánku. Redakce zároveň souhlasí se stanoviskem KRASu k celá náležitosti, domnívá ee však, že o stavu menzy
měl informovat studenty eáni a včas. S rozpaky pracovníků redakce se
však setkalo prd^Jéšení pracovníků lenzy, které se netýká konkrétních
věcí, zveřejněných v článku "Strahováci - věční rebelanti".
Vzhledem k tomu - i k vlastním zkušenostem pokládáme údaje v článku zveřejněné i nadále za pravdivé, /viz zákon 81/1966, část VI, § 19,
odstavec 1 a 2/. Při setkání s autorem se ani pracovníci menzy nepokoušeli tyto skutečnosti popírat, pouze je omlouvali.
Jsme rádi, že článek splnil účel - ukázat na kritickou situaci menzy na Strahově. Od doby, kdy byl článek napsán, se prostředí v menze
i kvalitě jídel věnuje přece jen větší pozornost /i když to samozřejmě
nechceme připočíst jako svou výhradní zásluhu/. Přesto Strahovu stále
schází dost do úrovně třeba Technické menzy v Dejvicích.

Domníváme sef že mlčením o tomto stavu nelze prospět ani pracujícím z menzy Strahov, ale ani samotným studentům, o které nám jde především*
Je nám proto líto, že u zaměstnanců msnzy, kterým jejich vlastní
situace jistě není lhostejná,

vznikl dojem nezasloužené křivdy. Nikdy

jsme však netvrdili, že na situaci,

kterou oni svými vlastními silami

nezvládnou, mají sami největší vinu.
Redakce Elixíru

\
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Může se stát ledacos, nebot úřad je úřad, a tak ai právník Sil'. ČVUT se
žene na policii vaši adresu a zašle vam domu psaníčkj*,*
Pan
Mojmír
J a r o š
šéfredaktor časopisu "Elixír VŠCHT"
Plynární 29

Praha

7

7 Prazey dne 22. května 1969

Věc: Tisková oprava článku uveřejněného v č.
xír VŠCHT" /Stranovská menza SUZ ČVUT/

roó. XI* časopisu "Eli

Jste šéfredaktorem časopisu "Elixír VŽCHT", V čísle 5, roČ.XI, da
ného do tisku dne^2. dubna 1569, na straně 2 a 3 byl uveřejněn v tomto
časopise pod^ značkou BYK článek ohledně poměrů ve Strahovské menze
která je naší rozpočtovou organizací spravována.
Tento článek se dotýká dobrého jména naší organizace, a proto Vás
ve smyslu §u 19 odst. 1 zákona o periodickém tisku a o ostatních Hro
madných informačních prostředcích č.81/b6 Sb. žádáme v zákonné lhůtě o
bezpletné uveřejnění opravy, a to ve znění, které jest uvedeno v připo
jeném jejím návrhu.
Znění opravy a způsob jejího uveřejnění předem projednejte ve Va
Sem časopise "Elixír V3CHT" v nejbližším čísle připravovaném po podání
naší žádosti.
Pro naši kontrolu nám pošlete výtisk, ve kterém bude tisková oprava článku výše zmíněného uveřejněna.
Pro připad, že byste odepřel opravu uveřejnit nebo ji neuverejni
li vůbec, anebo uveřejnil ji způsobem, který odporuje ustanovení §u 19
cit.zákona, museli bychom^podat podle §u 20 odst. 1 tiskového zákona
č.81/66 Sb. návrh k Obvodnímu soudu v Praze 6, aby o povinnosti uveřej
nit opravu rozhodl. Soudem stanovená povinnost k opravě bude zavazovat
1 případného Vašeho nástupce.
Příloha: tisková oprava
/ve znění návrhu žadatele/
Josef Zadražil
ředitel

Tiskové oprava
článků uveřejněného v 5« b 9 roč. XI«
časopisu "Elixír VŠCHT" na straně 2
V
«
a 3 ohledni pomeru ve Strahovské
menze pod značkou BYK
Není pravda, že Strahovská menza
Správy účelových zařízení Českého
vysokého učení technického v ťraze
jest bezpochyby nej špinavější jídelnou, jakou kdy autor článku poznal,
včetně školních jídelen z jeho mladších lete
Pravdou jest, že čistota v této
jídelně odpovídá všem hygienický
předpisům.To potvrzují zápisy v knize hygienických kontrol a v inspekční knize ohledně prohlídek, které v
této menze jsou prováděny jednak hygienickou Správy účelových zařízení
VUT, jednak hygieniky Obvodní hygienickoepidemiologické
stanice v
Praze
lékařkou interního oddělení Strahovské nemocnice a orgány
státní inspekce e
Není pravda, že hliníkové plata
jsou sliznatě mastná se zbytky jídel předchozích 9 - 15 uživatelů.
Pravdou jest, že tato plata jsou čistá a pokud snad se zdají mastnější,
je to proto, že se smějí omývat pouze v teplé vodě se saponátem a není
je dovoleno z technických důvodů vyvarovat o
Není pravda, že strávnici dostávají pod moučníky nepatrné kousíčky
papíru^ avšak pravdou je, že strávníci mají vždy k dispozici ubrousky
potude pokud tyto jako úzkoprofilový materiál mé menza k dispozici.
Jen v nejnutnějším případě jsou nahražovány čistým, žádně rozřezaný
papírem, a to za souhlasu orgánů
provádějících v menze kontrolu po
stráne© hygienické.
Není pravda, že hrníčky na čaj
j sou g poloviny otlučené a popraskané. Pravdou ¿je, že tyto hrní
pravidelně měsíčně vyměňují

ném počtu, neboí mají velkou ogotrebovatelnost vzhledem k tomu, že se
osmkrát denně musí ručně mýt v horké vodě.
Není pravda, že po stolech a pod
nimi v menze se místy povalují rozházené rozvařené knedlíky a jiné
chuíovky, pravdou je, že stravníci
knedlíky ponechávají na talířích a
neodnášejí plata dc okénka umývárny,
jak to podle směrnic mají činit.
Není pravdac že strava v menze
není pestrá a neobsahuje vitamíny.
Pravdou jest,že jídelní lístek jest
připravován v součinnosti se studentskou stravovací komisí každý čtvrtek vždy na příští týden a že se v
menze vede zvláštní "kniha ochutná19
vek , ve které dva členové stravovací komise po každém jídle ohodnotí
kvalitu stravy. Ze zápisu v této
knize jest gřejmo, že kvalita stra
vy jest ocenována vždy jako "dobrá" t
"velmi dobrá", někdy i "vynikající" «
Není pravda, že ve Strahovské
menze je ideální možnost rozšíření
žloutenky. Pravdou je, že před každým výdejem jídla je jídelna řádně
uklizena a co do čistoty denně kontrolována vedením menzy« Při mytí
menzy kromě saponátu dává se do vody i desinfekční prostředek "Čhloramin" ve smyslu pokynů hygieniků.
Není pravda, že kvalita jídla se
od konce minulého roku zhoršuje,
pravdou jest, že kvalita jídla je
dobrá, což také konstatují zápisy v
knize ochutnávek shora uvedené*
Není pravdou, že průměrná kvalita jídla se místy limitně blíží "pomvjlím", pravdou jest, že předepsaný
/Kčs 5,30 na jedno jídlo/ je
dodržován a že podávané jídla jsou
chutná a odpovídají předepsanému limitu, o čemž se sém přesvědčil autor článku při pokusu o smírné řešení jím vznesených obvinění vůči vedení menzy dne 14. a 15.května 1969
za přítomnosti dílenského výboru
ROH, stravovací komise KRASu a zástupců vedení menzy.
'\
L

Jak se docílí
Krása ňader jest t nejpřednéjSlch fenských pôvabfi, ItC
príroda bývá Často v ohledu tom máto Stédcá. S potéienlm
tedy přijmou dámy xvést, t e stává úplné neškodný prostředek,
j i m i k e pflrodu mírnou cestou donutili, aby byla v tomto
ohledu méné skoupá. Tento jemnému paŕUskému svetu ji i
s n á m ý prostředek š á l e l i v míváni
RATtÉ-ových ť l l t L K S

A&
UK

m
m

1M

O K I K K T A ILESř,

jel byly nejslavnéjiimi lékaři pafiiskými schváleny a vskutku
honosí se schopnosti, jak podporovat! vývin ňader, tak
také vraceti jim stračenou plnost» tkané upevAov&ti, kostní
výinélky hrudníku sastirati, dodávajíce tvarfira poprsí vcelku
diskrétního ernbonpointu. Účinek jich sáležl v tom. 2e
usnadňuji a podporuji p f t m é n u potravy v látky plastické,
j e t ae v krajiné hrudní okazuji. Jednou dotijený výsledek
trvá pak atále bea jakéhokoli tvUfttniho o f e t f o v á o í .

tjc
snaano
provát
1
Ufivdni
asi
dva
mčxice
trvaiici
fjc
3 snadno prové$tfM
obvyklém
způsobu
{inení
třeba
ani
nejmenii
(wAf
v
korun 0 45 ha!, (siailka
vota.
Cena krabice a návodem
franko, diskrétne « dobírkou G kor. 75 hal.

-»L.

i

i n
President republiky

Ludvík Svoboda

udelil sa v/nlksjAcí

tvůrčí výkony

Klementa Gottwalda pro rok 1969
za vynikající

státní ceny Klementa Gottwalda a čestným titulem

laureát statní

vynálezy

a základní

změny v rozvoji techniky.

cany

M
M

Prof.Ing.Dr.

Doc *Ing.

ALBERTU REGNEROVI, Dr.Sc»

JOSEPU PAŠKOVI, GSc.

nositeli vyznamenání

pracovníku katedry ^rganick£ techno-

za vynikající

práci, členu korespondentu ÍSAV, ve-

logie za teoretické a tschnologické

doucímu katedry

podklady několika nových chemických

logie

anorganické techno-

za teoretické pr<ce

anorganické technologie,
oboru technické

výrob,

v oboru

zejména cyklohexaminu,

propylaminu,

vzláštS v

izo-

anilinu a za studie v

oblasti výroby kaprolaktamu.

elekŕrochemie a ka-

talýzy anorganických reakcí.
Blahopřejeme

funkční období 196? - 1971 byli zvoleni noví akademičtí funkcionáři samoh fakult V § CH T v Praze.
Děkanem fakulty chemické technologie, která vznikla sloučením P O T
a
PAT
bylzvolen prof, ing. dŕ. Jiří Piek,C.Sc, laureát státní ceny KG. Proděkany byli
zvoleni : doc. ing. dr. Miloslev Ferľas, Dr.Sc., doc. ing. Josef Horák C.Sc. a
doc. ing. Jan Hlaváč C.Sc.
Děkanem P P T byl zvolen prof. Šícho. proděkany doc. Klein a doc. Moštek.
Děkanem P A E
Všem nově zvolený]
omlouváme.že Dro

proděkany doc. Burianec a doc. Mika
, proděkanem doc. Weiser.

ickým funkcionářům
rubrice,neuvádíme u všech plné tituly

Predbežný
Předkládá prof.ing.dr. Riedl, prorektor

St
r>:

Z připojeného přehledu vyplývá, že dosavadní
diu není uspokojivý. Zejména ve III.ročníku stud
níkem nejobtížn^jším/ jsou výsledky dosti slabé.
Celkové výsledky na VŠCHT jsou tyto:

• ročník:
studenti:

I.

cs.

II.
ciz

čs.

18

363

2

20

ciz

zapsáno v zira.sem.

642

odešli břhem zim.sem.
t.j. %

172
26,7

11,-

v letním semestru
zůstává studentu

470

16

343

14

14
77,-

264
71,6

3
21,-

z těchto studentu vykonalo všechny zkoušky za zim.
semestr a má všechny laboratoře
392
61,t.j. %

14

III.
čs.
c

350
37
10,5

5,4

3a 3

31

8,8

22,-

14

1
5,5

Výsledky I.a II.ročníku odpovídají vcelku výsledkům ? jiných Jétecta
Určité zhoršení se Jeví u ročníku III. Je vsak třeba přihlédnout k mi1
mořádným okolnostem letošního šk.roku, souvisejícím s " ¿ ¡ " ¿ u j t * * " *
kou situaci, které se mladé generace zvláště težce dotýká. Vzhledem k
výsledkům III.ročníku, kde jsou největší potíže zvi. ve fyzikální che
mii a v chemickém inženýrství, bylo by třeba^přijmout opatření ke zlep
šení situace a zajistit ve větší míře doplňkové konsultace a jiné do
plňkové formy výuky, aby studenti měli možnosti zvládnout učební látku

Předběžné výsledky studia I. - III. ročníku šk.r.1968/69
Stav k 10. květnu 1969
PAT
ročník:
studenti:

9
mm

zapsáno v zim.sem.
zanechali studia
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prerušené studium
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celkem odešlo
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140
pokračují v let.sem.
z těchto studentů
^konalo všechny zkoušky

16
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srfrlas.záp. za zim.sem.
čásfc&zkoušek
/1-2/
vykonali
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6
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13
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1

6 - 8 8

12

1

POT
zaspáno
zanechali studia
přerušil studium
povoleno opakování
odešel z jiných důvodů
celkem odešli ze sem.
pokračují v let.sem.
z těchto stud. vykonali
za zira.8em. všechny
zkoušky a klas.záp.
část zkoušek vykonali

8

1
2
1
11

4
4

77

-

61

66
11

-

48
13

-

67

.
-

15
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FTPV

ročník s
studenti:
zapsáno v zim.gem.

I.
ČB.

CÍZ.

91
4

zanechali studia
přerušené studiui
povoleno opaKování
povolen přestup na
jinou školu
odešli 7 jiných důvodů

P
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II.
ČB.
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1
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23

1

1
6
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-
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4
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z toho vykonali všechny
zk, a K2 za zim.sem.
část zkoušek vykonalo

9

8

52
16

-

FPT
zapsáno v zim.sem.
zanechali studia
vyloučeni - neprospěch
prerušená studium
povoleno opakování
přestup na jinou školu
celkem odešlo
pokračují v let.sem.
z toho vykonali všechny
zk. a KZ za zim.sem.
část zkoušek vykonalo
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2
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-
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-

-

39

1

•

PAE
zapsáno v zim.sem.
zanechali studia
vyloučeni - neprospěch
prerušené studium
povoleno opakování
přestup do DS
celkem odešlo
pokračují v let.se:
z toho vykonali všechny
zk, a KZ za zim.sem.
čáat zkoušek vykonalo
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7
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11

3

11
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Organizace Skol.roku 1969/70
Rektorát VŠCHT v Praze oznamuje, že
školní rok 1969/70 bude organizován
takto:
Zápisy do I. - III. ročníku

studia

budou 29.-30.září 1969.
Zimní semestr začíná dnem
1. října 1969
a končí dnem
30. října 1969*
Vánoční prázdniny jsou od 20.prosince 1969 do 4. ledna 1970, Zimní semestr má 15 výukových týdnů, vánociní prázdniny jsou 2 týdny, po zimním semestru následují 4 týdny pro
individuální studium a pololetní
prázdniny.
Letní semestr začíná dnem
2« března 1970
a končí dnem
12. června :1970.
Letní semestr mé 15 výukových týdnů,
po něm následují 4 týdny pro individuální studium, tj. do 10. Července
1970. Do tohoto termínu vypíší také
katedry zkoušky za uplynulý školní
rok
Další zkušební termíny vypíší
katedry v období od 24« srpna do 30.
září 1970.
Zkušební období za škol.rok 1969/70
končí dnem 30.září 1970.
Státní závěrečné zkoušky se budou
konat v týdnu od 15. do 19. června
1970.
Tělesná výchova:
zimní výcvikové kursy tělesné výchovy budou zařazeny do období od 1.
února do 1.března 1970 pro studenty
II,ročníku studia, letní výcvikové
kursy pro studenty I. ročníku se budou konat v červenci 1970.
Vojenská příprava:
zahajovací blok pro Btudenty III.ročníku se bude konat od 8. do 20. zá

Ha základěI návrhu komise pr^ vypra
cování
kontroly studia
•
•Hiystému
schválilo kolegiu] rektora VŠCHT za
ložení
PEDAGOGICKÉHO KLUBU při VŠCHT
jako dobrovolného a neformálního fóra pro výměnu a získávání pedagogických zkušeností,

První krátká informativní
schůzka
se bude konat ve středu 7. května
1969 ve 14,- hod. v posluchárně I.
Klub vede Doc.Ing. Leo Neumann CSc.,
předseda komise pro vypracování syskontroly studia.
Z podnětu Akademické rady studentů
rozhodlo kolegium rektora VŠCHT na
své schůzi dne 28. května 1969» aby
byly vyhodnoceny nejlepší diplomov«
práce za škol.rok 1968/69.
Katedry zajištující výuku ve studijních oborech vyberou nejlepší diplomní práci za škol. rok 1968/69
kterou
1/ předloží vědecké radě školy k nahlédnutí,
2 / event. i doporučí s, rektorovi k
zvláštní odměně /cca 500,- Kčs/c
Vybrané práce s návrhem na odměnu /pokud tuto odměnu uzná katedra
za vhodnou/ budou předloženy studijnímu odd. rektorátu do 26. června
t.r*. Podotýkám, že jde o nejlepší
práci, tj. pouze jednu práci za každý studijní obor.

ří 1969 na škole, vojenské soustředění studentů IV,r,PAT,POT a PPT je
na škoúnora
le /netýká se studentů FTPV a FAE/,
kteří toto soustředění již absolvovali v lednu 1969/.
Letní vojenské soustředění studentů
IV. ročníku všech fakult u vojenských útvarů je plánováno od 22.června do 25.července 1970.
Směrnice k organizaci zkoušek ve
školním roce 1969/70 budou vydány
zvláší.

chemická
Zpráva ze

zasedání Kongresu Chemie«

ké unie
Pardubice8 15.-16. května 1969
Kongres konstatoval, že se uskutečnily sportovní turnaje v Bratislavě
a v Pardubicích. Kromě toho začaly
probíhat soutěže studentských vědeckých prací. Celkový stav Chemické
unie je však neuspokojivý.
Usnesení kongresu:
I. Zdeněk Adámek9 posluchač VŠCHT
Praha, zjisti do příštího kongresu všechny dostupné informace o
organizaci CECEC*
2o Bedřich Ehler /VŠCHT Pardubice/
zjistí na ministerstvu školství
možnosti odměnit vítěze soutěže
vědeckých prací aspiranturou nebo studijním pobytem v zahraničí®
3« Je nutno zlepšit vzájemnou informovanost, dosavadní stav je žalostný. Kongres navrhuje zainteresovat fakultní časopisy, uveřejnit v nich články, reportáže ze
sesterských škol.
Zodpovídají
kol.: Adámekd Ehler, Zajíček. .
4« Kolegové Trčka, Kobes a Poddanský /Pca,Pha,Bl/ naváží písemné
kontakty a zjistí možnost a podmínky uspořádání výstavy fotografií.
5. Na jednotlivých fakultách zjistit možnost recipročních výměn
posluchačů, obsazení specializací a příp* možnost přechodu mezi
školami* termín - do příští schůzky Chemické unie.

u n i e
6. Příští schůzka se uskuteční
14.června v Praze| zodpovídá koi.
Adámek.
Doporučení kongresu:
Začít vytvářet sborník o možnostech
absolventů v jednotlivých závodech
ČSSR.
- V Pardubicích uskutečnit schůzku
fak. časopisů.
- Uskutečnit mistrovství Unie v lyžování.
- V příštím roce umožnit Carbon d u bu z Prahy vystoupit na zbývajících dvou školách.
Přítomni:
Karol Mensatoris 2VS ChtP SVŠT Bratislava
Milan Zajíček ZVŠ ChtP SVŠT Bratislava
Zdeněk Adámek ARS VŠCHT Praha
Bedřich Ehler Spolek posluchačů VŠCHT Pardubice
Jan Kantor Spolek posluchačů VŠCHT Pardubice
Dne 6, května se konala soutěž c
nejlepší studentskou práci. Bylo
předneseno 6 prací před porotou,kte
ré předsedal Prof.Dr.Sc. Holzbecher
spolu s členy Doc.Ing.R.Holuba,C3c
Ing.0.Paletou,CSc, Ing.J.Kááezú* CSc
a Ing.J.Dědkem a Ing.K.Sirovým,CSc
za radu SCHS.
Porota kladně zhodnotila vysokou
úroveň přednesených prací a rozhodla se udělit následující tři ceny:
l.cena: 1.000 Kčs za práci Petra Kaloně, 4.r.F0T
Radikální bromace methyle«
steru 2 > 5-dime thyl-3-furuoové kyseliny

Dále porota navrhla udělit mimořádná stipendia ve výši 300,- Kos
J.Drápalovi - 3.r.FAT9 P.Nejedlému
-4.r.FAT a P.Holickému - l.roFPT.
Porota navrhla, aby práce9 které
získaly ceny representovaly naši
školu na celostátním kole studentských vědeckých prací v Bratislavě,
které se koná 30. - 31. října t.r.
Zpráva byla předložena kolegiu
rektora VŠCHTe které ji dne 28.5.69
schválilo.
< *
¿•cenas 800 Kčs za práci Marie Rektorové, 4.r.F0T
HMO studie tautometrie a
reaktivity hydroxyderivátů
pyridinoidních heterocyklů
3#cena$ 700 Kčs za práci Jany Podnecké a Romana Ivantyšína
4.r.FAT
Rozpustnost šíovanu vápenatého ve vodních roztocích
kyseliny dusičné * a fosforečné za různých teplot a
koncentrací.

2x Komfort

V sobotu 17o a v neděli 18. května
se na Malém stadionu na Strahově uturnaj Chemické unie v kopane Abych zbytečně nenapínal:
Prvenství si odvezli pardubičtí po
nedělním vítězství nad Prahou 4 : 2 T
Sobotní utkání Pardubice - Bratislava a Bratislava - Praha skončila
1 s 1. Pardubičtí kolegové byli skutečně nejlepší a své soupeře výrazně převyšovali. Bratislavští chemici dovedli slušně bránit, ale útoku.
a silná individualita. Domácí
o jednoznačně zklamalo© Je to
vina především těch hráčů prvního
družstva, kteří se k utkání nedostavili. Zpočátku se sice naše družstvo snažilo a vedlo ještě 10 minut
před koncem 2 : 0 , ale pak pardubické opustila střelecká smůla. Během
5 minut jsme dostali 4 branky z nádherných akcí, což mužstvo zcel# rozložilo.
1
Pohár ARSu VŠCHT Praha putuje do
Pardubic, zatímco Antipohár Elixíru
zůstává až do příštího ročníku doma.
K úplnému zhodnocení soutěže zbývá
dodat již jen tolik, že ARS při zajištování akce zklamal a pro příští
rok by si měl zapsat letošní zkušenosti za uši.
BÝK
20.5.69

Gramatická chyba

Upozornění menzy Strahov
Vzhledem ke zvýšení cen od 14«5. dojde postupně v menzách9 takf jak budou docházet zásoby9 ke kvalitativním
kvantitativním změnám
studených
změny
Strahově dají
podle vyjádření
června
e podnikají
pad zvýšení
ztlumily.

Chtěla bych auto

#

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

REDAKCE
REDAKCE
REDAKCE
REDAKCE
REDAKCE
REDAKCE
REDAKCE

Z REDAKCE
Z REDAKCE
Z REDAKCE
Z REDAKCE
podrobněji věnovat studiu fyzikální chemie,
zvláště pak fázovým rovnováhám na straně
jedné a vědeckému komunismu na straně téže,
zatím co na straně druhé bude i nadále otiskovat svá geniální, literární dílka na strán
kách ELIXÍRu.
Funkci odpovědného redaktora při al
s hlavou hrdě vztyčenou, na nějaký as
Petr Simek, takto elixíří grafik.

JAK SI KDO
USTELE,
TAK SI MU TAM
NĚKDO SNAŽÍ LEHNOUT

PŘIJETÍ SKEPTIKA
Od doby kdy jsme se s vami prostřednictvím
tištěného ELIXÍRu setkali naposledy,uběhlo
za A mnoho vody a za B se za tu dobu leccos
semlelo.
Za A ponecháme i nadále téci, za B rozvedeme podrobněji.

Do redakční místnosti vstoupil
nic zlého netuše abstraktní fotograf,
aforista,snílek a skeptik Petr Yiceník.
Místnost 192 ogustil jako člen redakce.
Dnes uá si maně uvědomuje tragédii
svého osudu redakčního eléva.

REDAKČNÍ HROMÁDKA se za tuto dobu sešla
třikrát, z toho jednou na společné schůzce
s kolegy Svobodou, Škultétym, Růžičkou a Neprášeni, zástupci ARSu .
Jednání o otázkách
zajímajících
obě
strany
,
w
proběhlo v duchu soudružské výměny názorů a
vzájemného porozumění. Po ukončeném jednání
nevyhledaly zúčastněné strany službu první
oraoci. V závěrečném prohlášení se praví,t
e obě strany vyslovily uspokojení nad výsledky rozhovorů, v kterých pro přechodný
nedostatek zubních protéz nebudou během
prázdnin pokračovat.
BLOND VLÁSKY A PLNOVOU
Členka redakce Dáša Blažejovská navštívila
kadeřníka.Kolega "BÝK" oproti tomu holiče
nenavštívil a své gřátele se snaží myetifikovat
tvrzením,
ze
si
nechává"
růst'
Na sezení valné hromádky ELIXÍRu požádal
plnovous.
o
dosavadaí^šéfredaktor " Mojmír Jaroš
sproštění z funkce a déletrvající tvůrčí
dovolenou. Oběma žádostem bylo vyhověno
po vysvětlení, že kolega Jaroš se chce
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Leszek Kolafccwski

Řekneme, Vám, co je socialismus. Ale
co sociamusíme
nejdří

níž .Isme

1ismus
měli kdysi

scela

jiné mínění, než

máme dnes.
Socialismus tedy není?
Společnost,

v níž ten, kdo se nedo-

iádného
čeká
v níž
ne:

lečnost^

doma

příchod policiec Společnost,
zločinem být bratrem, symaiiželkou zločince. Spo-

v níž je člověk nešťastný,
když vysloví své mínění, a zůstane
šíastnýy když ho nevysloví. Společnost,* v ní i se žije.lépe tomu, kdo
á vůbee žádné myšlení.Společnost,
v níš
někde nešíoetný, protože
ím
druhf
Je
armáda
není
nou
drive, než jiná armáda.
Státe M e se vede lépe tomu, kdo
chválí vůdce tohoto státu.Stát, kde
může být občan odsouzen bez soudního prolíčenío Společnost, jejíž vůdci jmenují sami sebe. Společnost,
kde a« vyskytují analfabeti a černá
neštovice« Společnost, kde žije deset lidí v jedné místnosti. Stát, v
něffi&£ není každému dovoleno cestovat
do eiziay. Stát, který vyžaduje od
svých občanů shodný názor na filosofii g zahr. politiku, ekonomii, kultiasia a morálku. Stát, v němž občan
8®dpovídá za své předky. Stát, v
aěsaž Část obyvatel vydělává 40x vío® než ti druzí. Vláda, proti níž
á® většina ovládaných
Osa
měl ý
izolovaný
Skupina zaom

stalých států. Stát* kt«rý uplatňuje nacionalistická hesla. Stát, jehož vláda pokládá svoji moc za nejdůležitější věc. Stát» který uzavře
spolek se zločinem a přizpůsobí tomuto spolku svoji ideologii * Stát,
který si přeje„ aby jeho ministerstvo zahraničí určovalo politické mínění všehc lidstva,. Stát, kterému
je zatěžio rozlišit mezi zotročením

a osvobofcaním. Stát, v němž mají plnou svobodu šiřitelé rasových nenávistí * Stát, v němž existuje soukromé vlastnictví výrobních prostředků©
Stát5 který se považuje za socialistický jen proto, že odstranil vlastnictví soukromých prostředků* Stát,
kterému je zatěžko rozlišit mezi sociální revolucí a ozbrojeným přepadem. Stát, který nevěří, že by lidé
mohli žít v socialismu šíastněji
než bez socialismu. Převelice trudomyslná společnost. Kastovní systém.
Stát9 který
co chce lid ještě
dříve, než se hc zeptal® Stát, ktekdo ho smí kritizovat a
rý
jak smí být kritizován. Stát,kde je
nutno každý den říkat opak toho, co
se říkalo der předtím, a usí se
mít vždycky sa to, že je to totéž.
Stát, v němž je. více špiclů než ošetřovatelek a ^íce lidí ve věznicích
než v nemocnicích. Stát, v němž se
funkcionáři rozmnožují rychleji než
pracující. Stát,v němž se musí lhát.
Stát, v němž se musí krást. Stát, v
němž se musí páchat zločiny. Stát,
jehož sousedé proklínají svoji vlastní zeměpisnou polohu. Stát, v němž

se vyrábějí výtečná trysková letadla a mizerné boty, Stát* kde se žije lépe zbabělcům než 8tatečnýmc
Stát, v němž mé obhájce a prokurátor zpravidla stejné mínění o Imperialismus * tyranie, oligarchie9 byrokracie o Stát, v němž většina lidu
utíká k Bohu jako ke své útěše v bídě c Státs kt®rý uděluje seny neupřímným malířům a který rozumí malířst«
ví více než malíři0 Národ* který utlačuje jiné národyo Národ* který je
jinými národy utlačováno Stát, který m í beztrestně týrat své občany*
Stát9 w němš sáleŽi na tcia^ kdo má
jaký názor 21& dějiny, Stát* kde f i»
loeofové a spisovatelé říkají totéž
e© generálové a ministři9 ale vždy
p© nich. Stát, v němí jsou turistické plánky města státním tajemstvím.
Stát9 kde lze vždy předvídat výsledky Tolebc Stát* kde existuje otrocká práce. Stát* v němž existují feudální poutač Stát, který má světový
monopol na vědecký pokrok0 Stát 5, v
ašmž lze přemístit celou populaci
/skupinu obyvatelstva/ proti její
vôli. Státc v nimž pracující nemají
naprosto žádný vliv na svoji vládu.
který si myslíc že jenom on
může spasit lidstvo. Stát, který si

myslí 5 že má vždy pravdu* Stát^ v ,
němž historici posluhují politikům.
Stát9 jehož občané nesměji ííev největší díla současné literatury9 nesmějí vidět největší díla *oučasnéhc aíalířství a nesmějí naslouchat
největším dílům současné hudby,Stát,
který je vždy spokoj ex; sám se sebou.
Stát§ který tvrdí„ že svět je převelice složitý, alg ve skutečnosti si
myslí. Že je převelice jednoduchý.
Stát5 kde člověk musí dlouho churavět9 než dostane lékaře* Společnost,
v níž existuje žebrota.. Stát^ který
si myslí* že je de něhc každý zamilován, třebaže opak je pravdou, 5tát„
který je přesvědčen, £e si nikdo na
světě nemůže představit nie lepšího.
Stát o, kterému nevadí, že je nenáviděn, pokud se ho lidé obávají» Stát,
který nemá rád, když jeho občané
čtou staré noviny0 Stát, v němž mnoho ignorantů platí za učence.
Tak to byla první část*
Nyní - prosíme o pozornost - Vám
řekneme, co to socialismus je«»
Vězte tedy, že
SOCIALISMUS JE DOBR/ VÉC

Stát,
t

Článek vznikl v březnu 1968 a byl
otištěn v Listech pro mladou literaturu číslo 20/1968,
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Solženicyn

Pár kilometrů od Moskvy, v lesích,
je malá vesnice ^eredelkino, stará
slavná spisovatelská kolonie , Zde
žil a zemřel , r dobe pronásledování
Boris Pasternak £ tady se snaží i
mnozí jiní sovětští spisovatelé zís1
kat .1meno$
jiným
zde patří jedna z
>1 J w
schovaných mezi bodřevěnýcht "dáč
rovicemi a jedlemi9 svázaných mezi
sebou nitkami cestiček.
Vesnice však má i jiné, mnohem
starší zvláštnosti« Např* kostel je
pozůstatkem bývalého farního kostela Moskevských patriarchů, kteří
zde mají nebo měli domy a kteří sem
někdy osobně zavítají v úřední záležitosti* Yesnický život tady zůstal
takový0 jaký existoval dlouho před
tím, než sovětský stát přeměnil toto místo na spisovatelskou osadu.Ve~
sničané jsou velice hrdí na svůj kostel a na svého biskupa.
asto jsem hovoříval s vesničany
i s mnohými spisovateli. Mám ve vesnici dobré přátele. Myslím na svérázné vůně letního horka, na dlouhé
hodiny ztráverié v nekonečných hovorech, na posezení při jídle a pití
na dřevěných verandách. Nad vším vyniká v letním šeru pach floxů. Nějakým podvodem gůdy jsou zdejší floxy
vetší a bohateji vybarvené než kterékoliv jiné3 které jsem kdy viděl.
Může to být místo plné míru.
Toto tedy je prostředí Solženicynovy smutné malé velikonoční povídky. Mladí chuligáni, kteří se pošklebují nepatrnému velikonočnímu
procesí, nepatří do vesnice. Přijeli z venku, z Moskvy vlakem, i když
je to velmi jednoduché místní elektrikou.
Je to autorova snaha zkusit poukázat na to, že jsou oficiálně nastrčeni, aby se objevili a dělali

svojí přítomností nepříjemnosti kře-f
síanůmo V jiném případě representují něco destruktivního, nežádoucího,
a to nejen pro křesťanské velikonoce0 ale také /a Solženicyn tomu čistě věří/ režimu, který jim dovoluje
se tímto způsobem chovat„
Viděl jsem mnoho chuligánů tohoto druhu/ třebaže ne v Peredelkinu.
Bvvají všude a vždycky* Ale je sajimavé vidět tc ted Ruskýma očima.
Vždycky je více zajímavý obraz vytvořeny důvěrným myšlenkovým kontaktem velkého spisovatele, který ve
své práci vždy přísně drží zpět sebe a své emoce©
Nevímc kdy Solženicyn psal tuto
povídku.
Dnes žije tento pozoruhodný genius skutečně bez kontaktů a zuby
nehty brání svoji svobodu. UČÍ na
škole v Razani /vyčerpávající provinciální mesto, ležící asi 200 ta
jihovýchodně od Moskvy/, žije jen o
něco málo lépe než většina provinciálních školních učitelů a pracuj©
na pokračování své první knihy«
To byl hluboce dojemný Jeden den
Ivana Denisoviče • první a poslední
popis života v pracovním táboře9 publikovaný v Rusku® Byl vydán v roce
1962 pod ochranou Chrušcova a ,ieho |
- celého příliš polovičatého «^rádoby úsilí osvobodit režim od bře
strašné minulosti. Později po publikaci dvou významných novel na Západě /Rakovinfe světa a První kruh/,se
stal Solženicyn světoznámou literární postavou, která je brána na vědomí se zřetelem k velké Ruské tradici a ve stejném duchu jako velikáni
19« století.
Začínal jako.matematik a vůbec
ne jako spisovatel. Byl na frontě a
viděl vše skrz válku nejdřív jako
voják, později jako důstojník» Byl
dvakrát vyznamenán za statečnost v
boji. Odmenou v r. 1945 bylo uvěznění /očividně proto, že příliš mnoho
viděl/ a poslání do pracovního tábora na 8 let, potom do exilu v Sovětské střední Asii. Ale nezlomilo ho
to. V roce 1957 za částečné destalinizace byl formálně rehabilitován.
V r. 1962 vyšel Ivan Denisovič, který způsobil velký rozruch. Ale auto-»
rity si na něj dohlédly znovu. Byly
publikovány jedna nebo dvě krátké
povídky. Rakovina světa /nebo ¿ejí
velká část/ vycházela na pokračování v listě Novyj Mir ještě než byl
zastaven. Ale Solženicynovy spisy,
stejně jako mnoho ostatních, jsou
rozšiřovány a kolují v nespočitatelných strojopisných kopiích,dělaných
z lásky nebo spíchnutých pro peníze.
/Většina tohoto "domovního průmyslu"
je v Moskvě/. Někdy některá z těch-
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Kdyby se někdo zeptal, co je špa
tného v současném Rusku4 mohla by
být zcela správné odpověd, že je ne
co velice pckřivenéno ve spolecnos
tif která v nesmírně komplikované
námaze se snaží umí"
le, kteří 3e dotýkají ne politiky
/jak my je často chápeme/, ale pou
ze mravnosti a pravdy, & kteří dodá
vají odvahu proti nemyslícímu a ne
čestnému, což je typické pro veliko
noční dav v Peredelkinu..

to kopií nalezne c . tu ven. Strojopisy Rakoviny světa a PrVriíiio kruhu, které jsou zakázané v Rusku, byly mezi nimi. Stejně tak tato malá
velikonoční povídka.
Měl bych si vždycky, když čtu
Solženicyna připomenout, že je hrdý
Rus, píšící pro své známé a apelující na Ruské svědomí. Mohl by absolutně odmítnout jakýkoliv pokus některé části Západu využít jeho práce
politicky. Ale jeho slova jsou pru
nás pro všechny.
Edward Crankshaw

-

The Observer
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^•••xperti nám řekli, že malujeme-li olejem,neznázorníme všechno tak,
jak to ve skutečnosti opravdu .je, a že podle předložené barevné fotografie budeme podle vzoru lomených čar, kombinací čtverců a trojúhelníkovitých ploch vyjadřovat myšlenku této fotografie lépe naž ona sama.
Já.sám nevím, jak by mohla barevná fotografie představovat například významný výběr postav a vkládat ho do prosté představy velikonočního procesí v patriarchálním kostele v Peredelkinu tak, jak to dělám
dnes, půl století po revoluci, já. Tento obrázek by vysvětloval velmi
mnoho, i kdyby byl malován nej staršími metodami i bez použití trojúhelníkových rovin.
Půl hodiny před začátkem zvonkové hry je scenerie kolem zábradlí
patriarchálního kostela podobná atmosféře tanečního 3álu, kde si drsní
a nerudní dělníci vyrovnávají své účty. Pronikavě pokřikující dívky v
barevných šálách a flanelových kalhotách, připusíme,že několik i v sukních, se potulují po třech nebo po pěti. Tlačí seteä také do kostela,
ale kostelní" lo3 je plná. Staré ženy přišly na svá místa už brzy předchozího večera, je tam 3lyšet změt různýcn hlasů a dívky opět vycnázejí. Procházejí se po dvoře, nevázaně křičí, zdálky volají je lna na druhou a prohlížejí zelené, růžové a bílé lampičky, svítící venkz z oken
kostela i na hrobech kanovníků a biskupů.
Pokud jde o chlapce, jeou silní a vypadají uboze. Všichni vyhlížejí vítězně, avšak jaká vítězství v patnácti nebo dvaceti letech? Snad
několik g6lů při fotbalových zápasech. Téměř všichni mají na hlavách
čepice, jen několik je prostovlasých, každý čtvrtý je trochu nachmele-

t

ný. každý desátý opilýf každý druhý kouří a jsou nechutní.
A tak daleko dříve než dým kadidla stoupají ze světlem zalitého
kostelního dvora smírem k velikonoční obloze s nnědými nehybnými mraky

Sedé kotouče cigaretového dýmu.
Chlapci plivají na dláždění, rýpají se do žeber, někdo pronikavě
hvízdl9 ostatní oplzle klejí a někteří ladí na svých tranzistorech taneční orchestry. Objímají dívky na cestě, po které půjde procesí. Berou je jeden druhému z náručí a prohlížejí je zpupně jako kohouti - každým okamžikem čekáš, že vytáhnou nože. Nejdříve proti sobě - pak
proti věřícím. Pro tuto nastávající cestu pohlížejí tito výrostci na
věřící ne Jako mladí na starSí, ne .jako hosté na hostitele, ale Jako
páni domu na mouohy. Zatím ještě nedošlo na nože. Nejspíš díky sluSno*
sti tří nebo *tyř policistů, kteří tu a tam hlídají. Tentokrát ani neřvou přes dvůr oplzlosti, jen hlučí jakoby v srdečné ruské mluvě. Policisté zatím nevidí Sádná nezákonná porušení veřejného pořádku, a tak
se s přátelskými úsměvy dívají na budoucí generaci. Konečně, snad nechcete od nich čekat, že Jim vytrhnou z úst cigarety, nebo strhnou z
hlav čepice. Toto míito je přece veřejná ulice, a právo nevěřit v Boha
Je právo dané ústavou každému občanu.
Tlačili se proti zábradlí kostelního dvora, proti kostelním zdem.
Věřící, zatím neprotestují, nervosně se rozhlížejí kolem sebe se strachem, že dostanou nůž do zad, nebo že jim ukradnou hodinky, na kterýoh
sledují poslední hodiny, které je ještě dělí od obřadu zmrtvýchvstání
Ježíše Krista« Zde venku u kostela jsou oni, pravověmí. Je jich mno
nem méně než šklebllů. Jsou drceni hlukem, který skličuje a terorizuje
více než kdysi Tataři. Tataři by je jistě neohali na pokoji aspoň na
velikonoční neděli.
Ale zákonitá hranice zločinu nebyla zatím překročena. Tento druh
banditismu je nekrvežíznivý, urážkou duše je pouhý poôklebek rtů nebo
drzý hovor, miliskování a ohmatávání, kouření a plivání ~ dva kroky od
utrpení Kristova« Urážka, se kterou usmrkaní parchanti přišli, aby se
podívali na své dědy, působí vítězně pohrdavým dojmem. Jakoby chtili
měnit obřady Jejioh předků.
Mezi vžříoími byly jeden nebo dva mírné židovské obličeje. I 2idé
mohou být pokřtěni
nervosně pomrkávali
kolem sebe. Jdeme na Sidy, Židé nám vždycky stojí v cestě! Jaký druh
Rusů jsme to pozdvihli z bláta t Podívejte se a vaše srdce se zastaví.
VSak toto zde není vzpoura přepadového komanda třicetiletých. Ti,
co ječí jako äábli, nervali věřícím velikonoční koláče z rukou, o nel
Jsou vedeni zvědavostí intelektu, jak by se to dalo nazvat. Skončila
hokejová sezona v televizi a fotbalová ještě nezačala - tak se nuáírí
Proto se shromaíäují kolem věčného světla, tlačí křeslaný stranou'jako
pytle slámy, nadávají na duchovní, a nyní z neznámého důvodu sami kupují svíčky.
Jedna věe Je pozoruhodná, nikdo není z Peredelkina, ale všichni
se znají podle jména. Jak je to možné? Jsou snad všichni ze stejná to-

0

várny? Nebo to je tak,že se dali najmout na tyto hodiny povinnosti, Že
to dělají pro družinu?
Nad hlavami zvoní hlasitě zvony - je zde ale ně^o v nepořádku.
Údery zvonů jsou nepntrné, nějak bez jasu a hloubky.
Zvonková hra ohlašuje velikonoční procesí.
Ale jeět.ě jednou se vrací hlavní role, ne vířícím, ale řvoucí mládeži! Po dvou nebo po třech se řítí do dvora, spěchají, zatím neví kam
se podívat, pro kterou stranu se rozhodnout. Neví, odkud vyjde procesí.
Mají rozsvícené karmínové velikonoční svíčky a svíčkami - právě těmito
svíčkami se zapalují cigarety. Na to tedy je potřebují!
Tínní se kolem,

jakoby čekali,

Jediné, co jim zde chybí, je bar,

že do strun uhodí taneční kapela.

takže nakadeřená vyčouhlá mládež mů-

že tak leda odfukovat na hroby bílou pěnu piva.
Nyní vyšel vůdce procesí ze sloupové síně a obrátil se po zvucích
zvonkohry do dvora. Dva muži, vypadající jako obchodníci, jsou vpředu
a žádají mladé soudruhy, aby trochu uvolnili cestu. Tři kroky za nimi
nese nejstarší osoba v procesí, něco jako berlonoš, tyč, na jejímž konci je zavěšena těžké lucernafz broušeného skla. Lucerna svítí. 3 obavou pohlédl berlonoš zběžně nahoru na lucernu, úzkostlivý, aby Ji udržel klidnou, kdyby se příliš kymácela se strany na stranu.
Toto je obraz, který bych chtěl namalovat, kdybych to uměl! A co
vůdcův strach o to, že tvůrci duší nové společnosti napadnou křesíany
tak, že je budou bít? 0 strach se s ním dělí diváci.
Dívky v kalhotách a se svíčkami. Chlapci v čepisích a rozepnutých
pláštěnkách, s cigaretami v ústech. Muselo by být mnoho tváří ,na obraze! Primitivní, drzé obličeje, s rublovou hodnotou samolibosti a s pětikopřjkovou hodnotou porozumění, ačkoliv někteří vypadají důvěryhodně
a prostoduše, /Tlačí ee kolem a sledují představení, na které se vstupenky nekupují./ Za lampou přicházejí dva korouhevníci. Ti dva ee drží
při sobě, jdou nespořádaně s jakousi nejasnou obavou.
Za nimi v pěti řadách po dvou přichází 10 žen s tlustými hořícími
svíčkami v rukou. Také ony musí být na obraze. Ženy jsou starší, s horlivými, oddanými obličeji, připraveny zemřít, budou-li puštěni tygři.
Pouze 2 ženy jsou mladé - tak mladé jako ty dívky, co jsou zde s chlapci. Ale jak nevinné jsou jejich obličeje a jak plné světla! Deset žen
zpívá a jde v pevných řadách. Jsou tak pohrouženy do sebe, jakoby kolem nich byli jen modlící se lidé, lidé křižující, kající a klonící se
pz k zemi. T^to ženy necítí cigaretový kouř, jejich uší neslyší oplzlosti, kráčí dvorem nevnímajíce, že se přeměnil v taneční parket. Tak začíná velikonoční procesí. Něco z majestátu těchto žen přešlo až na mladá zvířata z džungle na Iruhé straně a ta se stávají trochu klidnější.
Následujíce ženy, jdou kněží a diákonové v bohatých, třpytivých
ornátech. Jdou nepořádně, pletou se jeden druhému do cesty tak. že zbý-

oddělení mladých lidí, kteří dobrovolně slouží policii

vá sotva místo, aby ae pohnula kadidelnice, nebo zvedla říza. Kdyby nabyl býval odrazen patriarcha všech Rusů, mohl nyní slavit církevní obř*id a jít v procesí.
Sevřeni dohromady spěšně procházejí a za nimi - za nimi už není
V
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vůbec ijtikdo. Nejdou žádní zbožní lidé, žádní poutníci, kteří by následovali kněze. Kdyby opustili kostel, už by se tam znovu nedostali.
Nejsou žádní zbožní v procesí. Nyní ale - nyní se přidává lůza.
Jakoby ji naléval mezi rozbité dveře obchodu, jakoby spěchala uchvátit
kořist, ukrást porci, převalíc se kolem vrat, vkroužila do proudu.
Chlapci a děvčata se tlačí,strkají9 vrážejí do sebe - sami nevědí proč.
Pozorovat kněze jak blázní? Nebo jen proto, aby se mohli prát? Je toto
úloha, kterou dostali?
Procesí bez jediného, kdo by se modlil! Procesí bez jediného člověka, který by se pokřižoval. Procesí v čepisích, s cigaretami a tranzistory zavěšenými na krku. Obraz musí zahrnout prední řady zástupu,
jak se žene přes zábradlí - pak to bude úplné! Jedna stará žena stojící stranou se křižuje a říká druhé: "Letos je to dobré - žádné chuli#

gánství. Podívej t^ch p o l i c i s t ů . . . T a k nyní už rozumíme! V minulých
letech to bylo ještž horší.
Co se ale potom stane s těmito nejlepsími z milionů, které jsme
přivedli na svět a vychovali? Jaký byl cíl osvícenských a probuzeneckých snah neúnavných mozků? Co dobrého můžeme očekávat od budoucnosti?
Jednoho dne se sami obrátí a pošlapou nás všechny. A pošlapou svýma nohama i ty, kdo je sem na nás poslali.
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2. Pik hlídali jsme oblohu,
pozorujíc« ptáky,
debatujíc« o bohu
a hran! na vojáky.
Do tváře jsem mu neviděl,
pokoušel a« jl schovat,
to aal ptákům záv;děl,
fa mohou poletovat.

3. Když novinky mi sděloval
u okna do ložnice,
já křídla jsem mu ukovaí
z mosazný nábojnice.,.
A tak jsem pozbyl anděla,
on oknem odletěl ml,
viak přítel prý mi udělá
novýho z mojí helmy.

A proto, proaím, viř ml,
chtil jsem ho žádat,
aby mi mezi dveřmi
pomohl hádat,
co mě £eká a nemine,
co mě Ceká a nemine.

A proto, prosím, věř ml,
chtěl jsem ho žádat,
aby mi mezi dveřmi
pomohl hádat,
co mě £eká a nemine,
co mě Čeká a nemine.

Kalhoty
roztřepené
na vnitřní
strané,
zipů stí roztřesené
a scichž-i d^aněj
kíerymt žmoulá kůrku
chleba,
se branný 7 pultu v závodce:
lak říkejme mu t*eba
důchodce
Rukávy u z
odřením
lesklé,
čekává u rychlíků
na zbytky re skle.
Stydlivč sbírá nedopalky,
ztracene v místech pro chodce
a pak je střídá do obálky,
důchodce.
V neděli
vysedává
na lavičce u sadech
a starou špaclrkmi si
ustaranou
hJzvu.
Sluníčko
vyhledává,
naříká si na dech
a vůbec nikdo už mu
prcoo ľ?3 únavu.

podepírá

neupirá

Na krku s car é káro
a úzkost v hlase ...
Když žebrá o cigáro,
zlomi se v pase.
Namísto díků sklopí zraky
a není třeba žalobce.
Když vidím tyhle lidské vraky
třesu se strachem před přízraky
že jednou ze mne bude taky
důchodce.

BRATftíCKU, ZAVÍREJ VRÁTKA
KAREL KRYL

na s e - b e ,

Bud sc mnou, brat-H6-

bo-jím se

vo - já - c i :
o te - bc

pri-je-li v hranatých, Železných ma-rin-got - kách.
im cestách kli-ka-tých.bratříčku, v po-lo-bot - kách.

Bratříčku,
nevzlykej,
to nejsou bubáci,
vžčyt už jsi velikej,
to jsou jen vojáci:
přijeli v hranatých,
železných
maringotkách.
Se slzou na víčku
hledime na sebe.
Buď se mnou,
bratříčku,
bojím se o tebe
na cestách
klikatých,
bratříčku v polobotkách.
Prší a venku sc setmělo.
Tato noc nebude
krátká.
Beránka vlku se zachtělo.
Bratříčku, zavřel jsi vrátka?
Bratříčku.
nevzlykej
neplýtvej
slzami,
nadávky
polykej
a šetři silami.
Nesmíš mi vyčítat,
jestliže
nedojdeme.

Ta

to noc

Nauč se písničku,
není tak složitá,
opři se, bratříčku,
cesta je -ozbitá.
Budeme
klopýtat,
zpátky už ^ s můžeme.
Prší a venku se
Tato noc r^.bude

setmělo.
krátká.
Beránka wíku se zachtělo.
Bratříčku! Zavírej vrátka i
Zavírej
vrátka!

ř O

D I V N Á RULETA

medium b e n

KAREL KRYL

PODIVNA RULETA
V studené parádě
kožených
křesel
sešli se k poradě
výrobci hesel.
Mnohé, co hrozilo,
pozbylo
punce...
Za okny mrazilo srpnové
a křičelo na lidi:
Pamatuj!
Pod hnědí sieny
sežehlých
trámů
hleděly
hyeny
na věže chrámů.
V ulici trpěly
pahýly
stromů:
hleděly na střely
v průčelích
domů
a křičely na liči:
Pamatuj!

slunce

vy rob* ci

ht--«ei.

- -

pun-ce...

Za

Fint

-

ma -

trpký

chvMa

pach

na li - di:

na li - di:

m^ciUîiv

Jen

prachom.

Jen

klihu

A

te

mra - Zi

U

tu) t

zu - a dal

ok - ny

kH - ôe - lo

«lun-ce

kři -

Pu

h r o - z i - lo,

i

po-tby-Io

•rp-no-vé

Mno«hé, co

Jen najatý
přistěnek
zapadal
prachem
jen pavouci v *itt
a trpký pach klihu.
A embrya
myilenek
chvěla se strachem.
Kéž nemusi Uti!
Kéž nemusi z lihu!

pouxe rneti H.a 8. slokou

najatý

pHstènek

V zelené
zahradě
slyšel j**™ trávu.
Mluvila o zradě,
o pěstním
právu.
Mluvila o mužich
s tvářemi
ielem,
mluvila o růžích
nad dívčím
Čelem,
jež křičely na lidi:
Pamatuj!

v síti a

pavouci

myilenek

embrya

Před sebou
muletu,
víádci se smáli.
Podivnou
ruletu
s pistoli
hráli.
Minulo záři
a ulice chodi
jen milión tváří
těch zbloudilých
lodí
a žádná z nich neslyší
Pamatuj!

nemusí

•t rachem.

D. S. % a í Fín*. %

nemusí

z

lihu!

JEŘABINY pteit

Moderato
Rubato

1. Pod tma TO-¿er - ve
2. Na bře « hu ře - ky
3. Na ue - bi mé - sic

vi
•--f.'V

z.\- hy-nul mo-týl m e - s i
Prý pH-Iii vr.-u.Via k vtrh-ll
Koupi in si
lá- hcv r u • mu

KAREL KRYL

je • ra - bi - ru - mi
t r i - va OK t - íl - ce.
ko - l á j s tva-ro- hem

- pl

Z á - s t u p - ce pro týl
Nad ti - chou ze - mí
Bu - dej
tí - bat

¿lá
vr - óí
v no - ci

za - hy - nul mo - tyl
iui - rod nè - iný
• I
bu - du zpí - vat

ja - ko

sc

ta
bť* - lás * ka:
r.e - to - pý - M
s ci -zí:n pá - nem,

še lis - ka.
tlu-Čou
o - fi - ci - H
zpi - tý s ka - pi - t i - nem,

ko na
Čou o
tý s k a

na

ic lás
fi . ci
pi - tá.
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Ticho a
a aálo,
nehybný
a ticho

• i.

;

>

m

lidé proudi ulici
málokdo se smál
chodník smekl ěspiei
spěch** spěchá dál©

Tc ticho seřazená v průvodu
a někdo tvářím vážnost dal,
Jak 2ísen krn^á pro vodu*
to ticho sprchác spěchá dál.
Ticho a lidá proudí ulicí
a fc&ždý úsměvu ae vzdal 9
vždy t ticho je jen čára půlící
pak přijde výkřik,
pŕi*el už výkřik
a plamen vzplál,
a

Oheň<, světloc dým
a krátký život a n:ti
hořely dlouho a budou
hořet dále,
plamen cizích vin
a já dobře vím
jako vy, tu správu,
zemřel živý člověk:
a mrtví zůstali žít.
Zůstali Žít«, ai* každý snad
už trochu ví proč,,
n } -Proč každý, kdo ležel, vstal,
ale já# jáô já,
já se ptám také proč,
proč jen ten otteň tolik stál.
Proč lidé začnou myslet ns život,
až když jim před očima umírá,
to proč, to proč, to proč,
to dotíráe ,
jj £
proč jen ten ohen tolik stál.

Ohenr svět14« dý®
a krátký
s rAmn

i

:

í

i

f

hořely dlouhc i budou beřet
dál,
plamen cizích vin a
dobře« vím
jako vyv tu správa,
zemřel živý člověk,
aby mrtví zůstali íí$*
Ticho a lidé proudí ulicí»
na Václavském námestí si každý
kousek 'sohc ticbs ^zal*
a XÁrožni museum * očÍms
vypálenýma čumící*
¿.Cl A O
vidí jak tichr. apěcná dá
AÍ
at
to
aí

po té Dianí. nikde netleská,
každý tc své tichc zatráví*
ticho$ XT' ticho tiše mluvící^
dál a dál vypráví«

F

Zmínky ještě zasluhuje^ že v hotelu *u zlaté huey*s ne náměstí byl
roku 1851 ubytován náě K a r e l
H a v l í č e k
B o r o v s k ý
když na rozkaz bývalého ministra Bacha byl zatčen a dc Brixenu v Tyrolsku internováRc Ne cestě tétc provázel jej ?rant<> D e d e r a c policejní komisař a náhodou 2*odák jindřichohradecký. Jakkoli byli nuceni
ubírat! se také Hradcemr nehodlal Dedera ve svém rodišti se zastavitL
nýbrž chtěl jím tolikc nepozorovaně projeti« Ale pan Dedera mínil a
x
osud měnilo Náhodou zlámala se v ko áru,v němž e Havlíčkem jel0 péra a
Dedera chtě nechtě byl nucen přenocovat! * Jij?dřc Hradciô aby zde kočár mohl býti k další cestě spraveno
w
w
Dedera s Havlíčkem ubytovali s® v hostinci u zla'ce husy na náměstí. V tu dobu seděl Dederův otec, muž asi sedmdesátník a postavy prostredníc v panské zahradě s jda aámečníkem, měl sebou vždy kladivo a
kleětě. Mezi tím,co zabrán byl áo hovoru e ostatní společnostíl přišel
podomek oá "husy* žádaje hor aby přišel do hostine® k nějakýw pánům,
kteří před chvílí přijeli.
•
"To budou nějací cestující* oni obyčejně od svých kufrů ztratí klíček a potom mne volají, abych jim je Sel otevřitý pravil starý Dedera,
načež nechav státi pivo, sebral se a odešel,.
Když přišel k ^huse", tázal se podomka? kde jsou ti páni, Podomek
ukázal mu nahora do prvního poschodí, kde právě jakýsi člověk9 tajný
to policejní strážníky cídil před dveřmi boty, když Dedera k němu přistoupil.
"kde jsou ti páni?* tázal se Dedera strážníka.
90
"Kdo jste? tázal se opět strážník«,
"Jsem Dedera9 zámečník."
"Tedy pana komisera otec; tuhle, prosím,.jděte do pokoje o"
Starý Dedera vstoupil* po pokoji procházel se jeho syn pod páždín
s Havlíčkem, oba pak byli oděni v župany.
"Hlehle, Františku, ty jsi tady! Kam pak jedeš?« zvolal atarý Dedera, jakmile svého syna spatřila
Když ne vroucně vespolek otec a syn uvítali, otázal se Dedera evého
otce*
"Co dělá matka?*
«
*Je trochu nemocna," odvětil tentop načež dodal? "Tohohle tair pána
znám* je to pan Havlíček!"
"Cc vás to* otče« napadá, to není pan Havlíčekt jak pak vy ho můžete ¿nát?"
íe
VŽdyt mám obraz pana Havlíčka nad postelí a již kolikrát jeem jej
políbil. Můj pan domácí přivezl mi jej ze Svaté Hory."
"Jsem Havlíček, tattíku,jsem, vezou ¡ně do Tyrol! Svému synu nemějte
za zléf on za to nemůžec"děl Havlíček, hluboce jsa oohnut a objal stařičkého Dederu.
"Nepovídejtě o tom nikomu a večer sem přij3te e matkou, budeme míti
rodinnou hostinu," přikazoval Dedera evému otci.
"Což nemůžeš matku sám navštívit!, která sotva bude moci přijít, poněvadž jest nemocna," podotknul ataný Dedera*
"Nemohu!"
"Tedy přijdu," dodal starý a odešel ihned domů, kde vyzval evou ženu Barušku, aby se rychle oblekla, že přijel František a penem Havlíčkem a chce ji viděti* mezi tím, že on DŮjde do panské zahrady 9 aby své
pivc dopil.
Ačkoliv syn mu přikázal, aby se nezminoval nikemu o Havlíčkovi, nemohl se zdržeti a řekl v panské zahradě: "Je tu můj syn s panem Havlíčkem. Poroučel mně, abych nikomu nic neříkal* ale proč bych mlčel,vždyt
mám pana Havlíčka tak rád!"
Tím způsobem roznesla se v malé chvíli po celém Hradci pověat, ze
Dedera dlí u "husy" e Karlem Havlíčkem, miláčkem lidu českého. I bylo

druhého dne okolo páté hodiny množství lidu shromážděného na náměstí,
takže sem z obavy před nějakou výtržností vysláno bylo několik četníků.
Avšak Hradečané neměli ani ducha bojovného ani chuti prolévati krev, a
spatřivše drsného Havlíčka ve průvodu Dederově a tajného strážníka police j m h o , odebrali ae ku svému dennímu zaměstnáni. Na památku pak Karla Havlíčka byla později ulice, kterou z Hradce odjížděl, nazvána ulici Havlíčkovouc jak až posud její nápis značí.

Malebný průvodce po Jindřichově Hradci
dle nejspolehlivejších pramenů sepsal Josef Mikuláš Boleslavský 1888
redaktor "Hlasů od Nežárky®*

o
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PEOHIBIBá. LA ENTBADA

mi
I pátá kolo u vosu ai* duSi!
Ba rozkaz milovat je hor Si*
než
rozkaz střílet.

T V « jfc
Pcha, pravil konzerva,
když do něho píchli«

AHArOPEYSTA! H E1IOAG2

•

By?, docela zkaženýo
Tak diouhc si ¡zívali**
že na tvých bedrech stojí evžt,

až z j i s t í š *
že ti kdykoliv může Šlápnout na krk
Nepodávejte ruce
kdo si «vo.1e ruce 9ami ovázali?
Otevřeli jii* proetory
a pak se do nich e chutí pustili
Nejen do sardinek;

w
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Motematika reálného prostoru

1. Platí vřt i * Zraáčknou-li mozek
hlupákovi a do ruky mu dají
zbraň, zmáčkne její kohoutek
Důkaz: Bohužel, nechybí.

"známych neznámych"
10. Větší prostory jsou vždy garante]
parametrů, převádějících omezený
prostor v přímku* tedy linii.

2. Omezenou inteligenci lze známými
procesy převést na neomezenou
tupost.
3. Absolutní hodnota blbosti
v trojrozměrném prostoru je
úhlopříčka, po které lze šplhat
do neomezené výsky.
4» Diferenciál svobody lze omezenou
integrací•převést v demagogii.
5» Z posloupnosti událostí lze
vybrat tu, která vede k žádoucím
důsledkům.
6. V omezeném prostoru vedou
množivé operace k součtu
záporných čísel.
Důkaz: Intervaly /2,0/ a /4,3/
vyvolaly množivé operace,
vedoucí k součtu záporných
opatření.
7» Havlínovo pravidlo definuje
který
se podle tohoto pravidla rovná nule
8. Funkce dočasnosti v každém bodě
limituje k nekonečnu.
9« Snadno lze dokázat snahu vyjádřit
omezený prostor funkcemi více
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Vi* -

Nesprávné použiti přechodníkv.
dělaké praxi
v
Naočkoval krávě cukrovku
s domnívaje ae:
&z*íně
mléKOj
že bude dojit
kráva mu chcípla
•*

•<rr. r

V souvislosti s opětovným výtahová
ním veteše požádalo v Seskosloven
sku o politický asyl 14 molů.
)
Od agentur? AUSVN
nepotvrzených zpráv zamítlo
žádost
c
byro ÚV KS Lucemburska
mandátů
alespoň jedna desetina
nebyla
Federálním shromáždění
dědičných.

Vlády Monaka a San
svými hlavními
ly zřídit
linku
padě poruchy nebyl ohrožen světový
míre

Podle zprávy 3trahovské stravovací
komise se mají v lednu vydávat nanu<
kyf protože vzduch je v té době stu
dený » tudíž je menší možnost nach'
lazení z náhlého rozdílu teploto

Lokomobilen
bit 200 HP
fflr Industrie und Gewerbe

beste u. eparsamete Qetrlebskraft der Gegenwart
Verkauf! t
im:
6
4
8
fttSot,
I
8
S
7
:
8
4
8
1888: 1263h
>t
Total 8000 8t«ek.

HEINRICH LAN2, Mannheim.
Repräsentant: Michael Kraft, München

:

Telephonruf No. 7291.

Pláničky pod vobraz
«

é

• ĺ

Pan Jaroslav Jakoubek s mnoha svými
přáteli hudebníky, zpěváky, herci a
novináři pořádá každý pátek o půl
osmé milé večery Šansonů prokládaných povídáním. Podtitul jeho pořadu zní Opravna duší a účast na něm
by se měla předepisovat lékařem jako užívání. Já osobně bych tam poslal Michaela Pymáčka, /ale už tak
před čtvrt rokemi dokud se to u něj
dalo jeStě léčit/.
Písničky pod vobraz mají své sídlo
v prostorách s bohatou kulturní tradicí. Donedávna tam byla AlSova galerie,před ní Umělecká beseda, dnes
je to Klub skladatelů. Najdete jej
na Malé Straně, v trojúhelníku vymezeném konečnou stanicí petřínské lanovky, TyrSovým domem
a Újezdem,
hned vedle kostela Svatého Jana na
prádle.

RECEPT

pro každého

