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17. LISTOPAD
Chtěla bych' předem říci, že by nebylo správné pokládat. 17.
listopad 1939 sám o sobě za heroickou událost. Je třeba vidět, že
poměry a vývoj událostí velmi ovlivňují společnost, zvláště myšlení a jednání mladých lidí.' Buď je nechávají relativně nevšímavé a
klidné, nebo je burcují, dovedou podtrhnout jejich dobré charakterové vlastnosti, vyvolat jejich hrdinství, odvahu, zpevnit jejich
vůli,' usměrnit jejich nejlepší a nej tvrdší city.
Již v létech 1936, 37 a zvláště v roce 1938 jsme možná
více podvědomě než-li vědomě cítili, že naší zemi hrozí velké nebezpečí, že se ve světě děje bezpráví, nejen na jednotlivcích, ale
a
na celých skupinách lidí, na národech slbých a bezbranných. Také
jsme si uvědomovali, že hesla, která jsme vyvolávali v průvodě
1. máje 1938, a která vyjadřovala skutečnost, že boj španělského
lidu se týká také nás a že naší jedinou ň-adějí v tehdejší těžké
době byl Sovětský Svaz, nejsou vůbéc formální a vyjadřují hlubokou
pravdu. Šli jsme v tento den všichni pod prapory a hesly KSČ, protže ona se prvá ujala organizování naší jednoty, protože jsme mnoho
věděli o nesmírné obludnosti fašismu a že je třeba proti němu spojit všechny naše síly. Poněvadž nás bylo mnoho, byli jsme hrdí j
rostlo naše sebevědomí a poeit vlastní síly, v té jednotě jsme byl
nesmírně šťastní. Zdánlivě protichůdné pojmy nebezpečí a štěstí se
pojily v jedno. Měli jsme k sobě všichni důvěru, aniž jsme o našich
myšlenkách mluvili, aniž jsme se přesvědčovali navzájem, uvažovali
jsme stejně, měli jsme společné touhy a přání.
Tak nás zastihly dny, které se pro náš osud staly vpravdě
tragickými. Bezmocně jsme přijali zprávu o okleštění našich hranic
Byli jsme nesmírně smutni, když jsme 15. března 1939 viděli z oken
studovny v zemském domě 'v zablácených deštivých brněnských ulicích
prvé německé vojáky - nenávist- a smutek se snoubily v jedno.
Rostlo v nás odhodlání i za těchto poměrů vydržet. Neuvědomovali
jsme si bezprostřední'nebezpečí. Ještě dnes jsem hrdá na brněnské
studenty, jsem hrdá na to, že jsem k nim patřila, na to, že studentské spolky přes intriky úřadů, pres hrozby dficiálních míst,
zůstaly téměř áž do uzavření vysokých škol v rukou levice. Nepodařilo se přss ostouzení tehdejších vedoucích funkcionářů, přesto,
že bylo hráno na citlivou strunu antisemitismu, vpašovat do stu.dentských spolků fašistické a šovinistické živly. Nikdy jako na
podzim 1938 nebyly tak bouřlivé valné hromady - trvaly do čtyř
do rána,

Tak nás žstihl 17. listopad. V Brně nebyl bouřlivý 28, říjen
jako v Praze. Nešlo tudíž o hrdinské činy odporu, které by byly
vyvolaly krutý zásah německých úřadů - uzavření vysokých škol,
obsazení kolejí, uvěznění, deportqce a popravy studentů.
A přece i v Brně právě ze strany mládeže .a zvláště studující,
byl cítit nejnebezpečntjší odpor. Zatímco ve společnosti dospělých,
v národním sjednocení, organizovaném českými fašisty, v úřadech
a tisku, vypluly na povrch nejproradnější a nejhanebnější živly j
nedařilo se nacistům při používání podobné taktiky mezi mládeží I
Mládež ve svém celku zůstala věrna svým ideálům svobody, rovnosti
a pokroku, sociální spravedlnosti, obhajobě slabšího,neprávem napadaného, Zůstala obdivovatelem prvé země socialismu, v níž viděla zastánce těchto práv, která sama pokládala za svatá a od níž
mohla,
při těžkém postavení své země,jedině očekávat záchsanv
své vlretní budoucnosti. Mládeži, a chtěla bych .zdůraznit-, • že
zvláště studující mládeži, mládeži všestranně vzdělané a velmi 1
často znalé i marxistického učení, byly cizí myšlenky šovinismu,
antisemitismu, rasismu, práva světovlády pro vyvolený národ,
myšlenky vállrý a'nesmyslného zabíjení.
Tento postoj české mladé generace, tato zdravá myšlenková
nákaza, kterou vysokoškoláci dovedli kolem sebe šířit - bylo pro
nacistický řád /který'se domníval, že se u nás usadí navěky,
a potřeboval z našeho národa vytvořit dočasného spojence, aby ho
pak Irvale zniči'1/ nebyla sice akutním, ale zato trvalejším -nebezpečím, než demostrance, které bylo možno celkem snadno potlačit
silou, To tylo právě to nebezpečí, proti němuž bylo třeba učinit
trvalá opatření. Bylo třeba zničit.-především mladou českou inteligenci, zničit, střediska, a zdroje jejího odporu - české vysoké
školy* Bouřlivé události kolem 28. října, i když jejich historicko1". důležitost nelze a ani není úmyslem podcenit, byly jen
vhodnou záminkou,
,
Jestliže němečtí fašisté zahájili 17. listopadu otevřený útok
proti mladé české inteligenci, pak tím dovršili její uvědomělý
a trvalý odpor a vědomí společně odpovědnosti za příští osud nejen
studentské mládeže, ale celé naší mladé generace. Jestliže zatčení
provedená německými orgány v tento den byla. převážně náhodná,
ovšem o nic méně bolestivá nežli zatčení, pozdější, byli v dalších
týdnech a měsících zatýkáni vedoucí činitelé mládežnických, 'antinacistických, antifašistických a komunistických organizací. Jeslliž
17, listopadu byli zatýkání jen představitelé vysokoškolské mládeže
byli v dalších týdnech a měsících zatýkáni vedoucí organizátoři vší
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české mládeže, studující i nestudující, představitelé mladé pracující inteligence i dělnické mládeže í Jestliže do té doby mohl být
vytvářen dojem, že nad.soc.Německo je sice fašistický st.át bojující
proti komunistům a židům, ale jinak civilis*zemš s právním řádem,
pak právě události kolem 17. listopadu ukázaly, že je nepřítelem
pokroku vůbec, nepřítelem vědy, že je nepřítelem všeho nového a
krásného, že je třeba proti němu spojit pokrokové síly na celém
světě. Vyjádřením této skutečnosti bylo vyhlášení 17* listopadu mezinárodním dnem studentstva v létě 1942 na zasedání International
'student.s Assembly.
Je historicky i výchovně správe, že se vracíme k tradičním oslavám 17. listopadu. Naši studenti mohou být přece právem hrdi na to,
že právě 1?. listopad den odporu a hrdinství českých vysokoškoláků
se stal'dnem hrdinství a odporu studentstva na celém světě, Se v jeho
jménu vedou pokrokové síly na v/sokých školách kapitalistických a
závislých žerní v dnešní době boj proti rasismu a kolonialismu, že
v jeho jménu se studenti na vysokých školách kapitalistických zemí
spojují s dělníky těchto zemí v boji proti kapitalist-ům svých zemí.
Vzpomínku-na 17. listbpad, at- by byla sebe obecnější, není možno oddělit od vzpomínky na ty, kteří se nedožili konce války, ačkoliv, když umírali byli ještě velmi mladí a sotva začínali" žít. Není
možno se ptát bylo-li to nutné, ani zda obeti byly úměrný výsledkům
boje nebo zda jim bylo možno předejít. I tyto oběti často, .byly
poznamenány nesmyslností, jež provází každou válku, každý boj, at
je sebe spravedlnější. V žádné statistice jsem se nedočetla, kolik
zahynulo v boji, kolik náhodou, ale vím, že mezi námi nejsou mnozí
• ¿'J M

z těch, kteří žili stejně rádi jako my., ..kteří po roce 1945 mohli naší zemi dát. stejně mnoho. nebo i více než my.
Není mezi námi Káía tak milá a něžná, tak citlivá, že ji zabil
žal nad ztrátou nejbližších a která již neměla dostatek.sil, aby -se
dožila konce války, od něhož si tolik slibovala. Nevrátil- se Honza
„Strom", se kterým jsme se nesetkali již ani u soudu v Breslau,
protože, přes velmi těžké výslechy se od něj gestapo nedovědělo.,.
že s námi spolupracoval. Již ve čtyřicátém druhém roce zahynul na
popravišti s.VorlíČek, německý antifcšista, který jako zaměstnanec
německé kriminální policie obstarával našim soudruhům nesmírně cenné
informace přímo z archivů gestapa. Ani doc.Pospíšil, vynikající, mladý matematik, kterého prof.Cech"pokládal za našeho nejschopnějšího
matematika vůbec, nepřežil konce války.

I na naší škole se vryl 17.listopad trvale do té části její historie, která jí bude trvale ke cti. Vepsal se písmem vzpomínek do
názvů

posluchárny Studentů hrdinů, Šámalovy a

nám připoD

Tůmovy. Jejich jména

í, že akademická půda nebyla-vždy místem svobody a že

ji ztratila v době, kdy u nás vládl fašismus a M

y čest a svoboda

lidí byly n ejbezohledrieji pošlapány. .
Dr. Sovová CSc.

K_17^IST0PADU_.
se konalo
Slavnostní shroáždění studentů a pracujících v Lucerně 16.11.
• v"l5Tôďľ
».i
^S^^Slíá-SSäSä-Sí v karolinu se konalo 17.11.v 10 .hod.
Slavnostní zasedání vysokoškolské rady ÚV ČSM a sekretariátu MSS
se uskuteční v lJICDDS na Vinohradech 21.ll. v.. 9hod.
KULTUKN í • A SPORTOVNÍ POŘADT

-Tradiční karneval prai-ské mládeže 21,11. od 15 hod. do 2 v
pravím"krľdle rl0"JF.ICtanci hraje Velký taneční orchestr Z.K.
Motorlet a Big-:_.eatové skupiny.
v Národním museu pořádá ÚV Č3M".
Vystavovat budou také zahraniční studenti. Od 17.-21.11.'

vystoupí přední sportovci a umělci,
začíná 27.11. v 1S' hod.
turnaje akademických družstev v odbíjené
mu.".ů.Za účasti šesti států se bude bojovat o pohár 17.listopadu
v hale ÔKD na Vinohradech ve dnech 18.-22.11.

VÝROČNÍ KONFERENCE VOV.

13 .listopadu +L 964 še konala vo Zborovské ulici-v Dome kultury
pracujících vo strojírenství, výroční konference' vysokoškolského
obvodního, výboru» Konference se zabývala hodnocením dosavadní činnosti VOV,- projednala a schválila návrh usnesení vysokoškolské
konference, r.volila nové členy do VOV na příští funkční období.
Jako první vystoupil na konferenci předseda VOV Josef Qndrouch
a* referátu o Činnosti VOV za předešlé období. Pokusím se stručně
naznačit obsah referátu. S.Qndrouch hovořil o tom, že zároveň
s technickým pokrokem nestalo zvýšení ,zájmů o politické události.
Všichni si uvědomujeme a plně se stavíme za vybudování socialismu
v naší zemi; kritizujeme formy butóovámW socialitami*. Dochází v řadách studentů k nebjektivnímu hodnocení /šlo konkrétně/o filosofickou fakultu, strojní fakultu/. Podporuje se vzájemná činnost
studentů,,kterou je nutno sladit se společenským zájmem. Dále
s.Ondrouch hovořil - respektování dobrovolnosti práce v GSM, respektování diferenciace studentů, rozšiřování okriáhu funkcionářů^ Omezování isolace dělnické a studentské mládeže.
V»souvislosti k těmto bodům se zde hovořilo /neopodstatněně/ •
k agresivní•zájmové činností malé části- studenfců na"FSI, kde jsou
studenti soustředěni kolem redakce Bucharu, Akademické rady a
Kabaretní. skupiny" - tato „agresivní'.1 záj.činnost skutečně byla
nadhozena neopodstatněně, což redaktor Bucharu Miler ve svém
diskusním příspěvku potvrdil-.',
'
..
»Na úseku ideologické činnosti jsou nejúčinější diskuse k bezprostředním otázkám - objasňování politických souvislostí. V tomtr
úseku je třeba zvyšování jak praktické, tak i teoretické průpravy.
V minulém období byly uskutečněny besedy se zástupci veřejného života s.^ísar%m, SeKouckým, s. Šv estkou at-d. Je třeba seznamovat,
s v ý s l e d k y těchto besed i ostatní studenty, aby nedocházelo k pustá^-uzevšeobecňování. Velký kus práce vykonala, činnost propagandy.
Zatím nebylo nic vykonáno k rozšíření a.'plnějšímu pochopení
návrhu řízení národního hospodářství. V příštím období bude tento
v

bod napraven a budou konány besedy s ekonomy '/např. pro^sor oik,
s kterým byla v minulém roce uskutečněna beseda na VŠp/. Z usnesení
loňské
konference VOV nebyl dosud zhodnocen průběh 1.V.1964
> •
a dán ndhľrh na uspořádání prvomájových oslav studentů 1965.

Vysokoškolské studium je individuální záležitostí, přest* je třeba
odstraňovat nedostatky studia u jednotlivců.. Zde jde konkr- tně
o efektivní využití pedagogického procesu, rozšíření studentských
vědeckých společností. V zájmu většího kontaktu a možnosti působení ČSM na vedení školy, kdyby tedy ČSM bj^lo rovnocenným partnerem
vedení školy, ztát zástupce fakultního výboru. ŠSiv* na schůzky vedení školy /potlesk/. A naopak, poznat učitele jinak než „jenom"
ze cvičení a přednášek, pozváním na své plenární schůze.
Současný stav, co se týče rozmisťování posluchačů, společenského poctavení a platu absolventů vysokých škol je nevyhovující.
Totéž můžeme řící o materiálních podmínkách studia. V tonft*
roce I.ročníky jsou ubytovány po turistických ubytovnách,
v

v

v

tělocvičnách, objektech cs.armády. Postavení kolejí na Strahove
je zabezpečeno blížící se III. CS, ovžem se stavbou kolejí na
Větrníku, jo f - poněkud ktmplikévanÔJäí.
N a 75% veškerých
prací se mají
pod í t studenti. /To je ovšem'nemožné, koleje
3?
zřejmě do 1966 postavefay nebudou./
Stipendia byla dalším bodem referátu. V roce 1964/65 byl
udělen minimální počet krajských stipendií - 334 z celé ČSSR!'
Mál* jsou udělován* závodní stipendia, přestože jsou v závodech
obsazenaí místa nekvalifikovanými
silami, které zabírají místa
"
V • ~ •
absolventům a v důsledku toho jsou absolventi placeni jak* „lepší
pomocné síly'> /jÄtlesk/ Nový stipendijní řád vstoupí v platnost
v únoru 1965-. Proáazuj - se respektování prospěchových stipendií.
Velkým problémem je požadavek" zkrácení-vo jenské službykterý se
bude prosazovat. /Qyl zařazen do usnesení konference. Jde o požadavek - zkrácení voj.služby na 1/2. roku./
O se týče zahraničních'' cest. Letos bylo 200 studentů v západních zemích, v příštím roce jich bude 1100. Rozvoj podnikání
cest tímto sm.rem ovšem závisí na jazykových, odborných znalostech
a politické vyspělosti studentů, což je jistě pochopitelné, .
Stále se usiluje o. mí sto pro zřízení TÍstředníh» 'studentského
klubu..,1.1.1965 bude otevřen klub přátelství se zahraničními
studenty. V příštím roce začne vycházet celostátní vysokoškolský
týdeník „Student".
Zdařilou sportovní akcí byl turistický sraz na Žižkově ekoři,
kde byl* 200 lidí!! Letos se počítá s turistickými trasami do
Jugoslávie,
Na základě dobrovolnosti se prázdninových brigád zúčastnilo
3773 studenti,, na stadione 17*listopadu bylo odpracován^'8000

brigádnických hodin.
K řídící činnosti VCV* Dlouholetá formální práce ČSM vytvorila určité zábrany, které nezmizí během jednoho roku. Proto
nelze hodnotit činnost VOV zcela kladně. Na některé fakulty nezbyl čas a jinde to byla nedostatečná úroveň funkcionářů - především- také jejich nezájem - /napřv z naší školy s.Kohout, který
se na VOV během funkčního období ani jednou neobjevil/. Kladně
byla hodnocena činnost fakultního výboru stavební fakulty VŠZ
/klub rozestavěný - na koleji C, spolupráce se s.rektorem/.
Hlavním článkem je rozvinutí sportu a kultury. Navrhuje se
přestavba studia - týká se délky pcměrně dlouhého 5-6ti letého
studia.
Po zprávě s.Ondroucha následovala diskuse. Část diskusních
příspěvků předkládám.
5,R/bánský TTJP
"
- •
zdůraznil j le jedním z ne jdůleži.lě jších rysů VOV musí být re spek to
vání. zájmů student*, kteří se svými zájmy liší od zájmů jiných
mladých lidí.
S>M.Kupec FSI: několik citátů
„Na uskutečnění dobrých myšlenek a prosazování oprávněných požadavků je tř-ba získat většinu študentů, nikoliv co do počtu, ale
do aktivity".
„Domnívám se, že by tylo vyložené hazardování, kdybychom celou,
silně áe rozvíjející akceschopnost, zabili".
noho sympatií získal příspěvek s. Mil éra" z - FSI, který uvedl
n p r a v o u míru pověsti, které se roznesly o schůzkách v redakci
Bucharu. „Po rrgánech ČSM i KSČ se o těchto sbhůzkách roznesly
hlasy, které jsou při nejmenším zarážející. Objevily se dokonce
pově 3ti o schůzkách frakční skupiny připravující revoluci.
A skutečnost? Na poslední sch°zce bylo přítomno kromě pozvaných
i několik nepozvaných soudruhů. Byli to zástupci ČSM, HV ČSM
i -soudruh, který mľ 1 informovat vysokoško; ký výbor KSČ. Jejich
přítomnost byla vítána, i když někteří nenašli odvahu prohlásit,
koho ve skutečnosti zastupují /potlesk/. K informacím W KSS bych
chtěl podotknout, že i dn^s je tento orgán už informován na zákldde faktů a skutečností a myslím, že k informaci nás všech přispěje i tento můj příspěvek, který by měl rovněž pomoci odstranit
nezdravé ovzduší hysterie",
Zajímavý příspěvek přednesla s.Šaškova ze stavební fakulty.
Na Bubenečské koleji jsou štěnice /
desinfekční stanice v
sobotu a v neděli - kdy je možnost, úplného vyprázdnění kolejí -

- nepracují./Studenti se stěhují *a Strahcv, vzniká tedy nebezpečí
zamoření i strahovských kolejí.
S.F.Sedláček ze Stavební fakulty, člen vysokoškolské rady, komise
pro mezinárodní otázky, hovořil o rozšířen: bezdevizových /Výměnných, zájezdů do zahraničí.
Ha konferenci bylo celkem -34 .diskusních pří .rpěvků, které byly
všechny zajímavé a vesměs s konkrétními návrhy. Mám omezený počet,
s tránjk, • dále'tedy ?tručně.
•Do VOV, který má 41 členů, je VŠZ zastoupne» Felixem Josefem;
náhradník Jan Med áček 5 v Obvodní revizní komisi ^.-lirůz a Miloš
a Stanislav" Valenta.
Po volbách výkonných orgánů bylo schváleno usnesení konference
na příští funkční období.
Organizačně byla konference dobře zajištěna. Průběh byl
pružný, k obsahu konference se nedá zdaleka hovořit jako o formální Pomalu , ale jistě překonáváme překážky zanecnané z předešlých
let.
•
;
Na konferenci'felo pozváno 300 delegátů s Vysokých škol.

Výňatky"z•ush'sení vysokoškolské konference.

Ýlíi

'

I„ Na'úseku, studia

" '•

,<•,.•'

•

•

2, Za-'i s.ti t rxro j odraní našich připomínek k vysokoškolskému zákopu , 'ukonči-: • oiskusi o něm• r.a f akulfcách-do '15.1.1965.
Zaháji-t s Ministerstvem, financí a dalšími příslušnými orgány
j e ohání o mimo řád no s ti studentských, .odměn vzhledem; k existující hranici 200 Kčs, do které nedochází - k finančními postihu
rodičů. Dosáhnout úpravy tohoto předpisu.

Rozšiřovat vliv studentů na vedení menz a kolejí.

7. Prosazovat na vyďSí.ch orgaÉecht. j. ÚV ČSM 'a MŠK nás návrh na
organizaci vým nných praxi.
9- Usilovat, .o pros-azoní -zkrácení vojenské aluyby po absolvování
studia na. 1/2 roku,
II« Na úseku ideologické prác e:

4. Podporovat technicky a materielně vydávání školních časooisů.
Svolávat schůzky redaktorů těchto časopisů s metodickou a informativní náplní. Pravidelně vydávat bulletin.. Pokračovat v jednání
ó celostátní časopis studentů.
11«, Více informovat veřejnost o otázkách studentského života.
r

'.'"

.
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III- Na úseku veřejně prospěšné činnosti:
1. Lůslédně omezit brigády ČSM pouze na období prázdnin. Výjimkou
bude výstavba kolejí na Větrníku.
[Doporučení vytvoření burzy práce.
3, Snažit se o ú č ^ t našich studentů na mezinárodních táborech
dpma i'V zahraničíš
»•'

IV. Ha
2

—

-

•

"

" ' .

ilseku vnitrosvazové činnosti;

Fakultní výbory zajistí prostřednictvím plenárek informaci o jednání konference a zasedání IÍV ČSiVi "k vysokým školám"do 15.12,1964.
Zodpovídají předsedové FV ČSM

3. Fakultním organizacím se ukládá do 15.12.1964 provést kontrolu
členských průkazů, evidence členů a vyrovnání členských příspěvků.
4. Ukládá se projednat, změny v*, rozdělování členských příspěvků - aby
Pfii.'iiita získala
tocfe.Ko' příspěvků. * • •»•."*
*

*

!

SPÍTE SOUDRUZI?

t

Pri VŽZ byl vytvořen šachový oddíl.T$nto oddíl má 20 šachistů,
kteří se scházejí pravidelně každou střecu a měří spolu svoje síly.
Je rozehrán přebor VŠZ v jednotlivcích S;tuace v tabulce není stále
jasná,přesto se ukazuje,že hlavní sportovní boj bude sveden mezi tzv
silnou pětkou:Baran/EK0/,Kochmann/Mech/,Serbus/Mech/,inž.Matouš/kat.
agrochemie/,Svatek/Agro/. Nevylučuje se však možnost překvapení dru-?
hých, nebot je odehráno zatím okoxo poloviny všech zápasů.
Nejde samozřejmě jen o to,

kdo si odnese palmu vítězství,
. -V •
ale o rozšíření tohoto, na mozkové závity náročného sport , Přáli
bychom si, aby mezi nás přišla i děvčata, která by měla zájem naučit
se či zdokonalit v šachu. Při reprezentačních zápasech musí hrát
i ženy } v momentální situaci bychom zbytečně ztráceli body. Ale
situace je taková, že přesto máme dobrý šach / hrajeme druhý rok a
d
'
mnozí jsou účastníky nížších i vyšších přeborů/. Nemohli jsme se
zúčastnit přeboru Vysokých škol a Akademického mistrovství ČSSR.
Ne snad, že bychom si-nechtěli zahrát a dle svých schopností
čestně representovat svoji VŠZ, ale pieto, že nám to bylo znemožněno
Jistě si všichni položíte otázku - kým? Odpovíme stručně- CV ČSM VŠZ
a nyní, jak to bylo. Na začátku .měsíce října přišlo poštou na ČSM
pozvání pro šachový oddíl naší ^koly j. abychom se zúčastnili výše jme
novaných přeborů. V polovině měsíce se zmínil tajemník, že něco o
šachách přišlo, ale co, to přesně nevěděl. Bylo slíbeno, že nám'to
bude doručeno. Tím vše de facto skončilo. Pozvání zůstalo založeno
ve spisech a teprve za měsíc jsme je dostali- to už bylo po všem.
A proto právem si všichni klademe otázku: "Co děláte, souIruzi na CV ČSM? Snad podzimní počas^ vás neukolébalo k zimnímu spán
"i?" Jistě ne, máte mnoho práce,- byía^změna tajemníka atd. Ale což
a odchodem jednoho člověka padá veškerá práce těch,které jsme si zvo
lili? Nejde opet o tu starou, již ohranou písničku, která se dnes
pozvolna stáv,.'. frází - formální přístup k věci, flegmatičnost?
Zamyslete se s námi", a prosíme Vás, odpovězte! Na pře zimování je ještě času dost. .
.' •
Za šachový oddíl VSZ
kapitán oddílu V e Svatek
Redakce si ověřovala -feěnto příspěvek a musí s¿Svatkovi s politováním oznámit j že se netrefil do černého. Celoškolský výbor nenese
na propásnuté soutěži vinu. Viníkem je zde šachový oadíl TJ Slavia'
V3, který odeslal pozvánku až 5»10. a přitom m 9-10. stanovil uzávěrku všech přihlášek soutěží. Spočteme-li dobu, kterou jde pošta
z oddílu do Dejvic a z Dejvic na Suchdol, přišla pozvánka no za pět,_
ale za tři minuty 12 den před uzávěrkou-. Proto čtenář laskavě obrátí
všechny dotazy v příspěvku vznesené na šachový oddíl Slávia Vo.
Děkujeme.

dobu jsme málokdy mohli říci, že jsme úplně spokojeni. A co navícsituace se v nedávné době ještě zhoršila,. Proto jsem zašel za vedoucími pracovníky menzy, aby nám odůvodnili, proč tato situace nastala*
Hlavní příčinou zhoršení kvality jídel a také i zpomalení
obsluhy je v nedostatku pracovních sil. Stává se často, že na směnu přijde 3, 4 nebo 5 lidí. Menza vaří v průměru 2000 obědů a ve*

N/

čeří, což znamená,, že na jedné směně by mělo být lo lidí. V těchto
dnecl"!^ byla situace, taková, že kuchař vaří téměř 16 hod. denně. Vedoucí kuchyně, který jinak také zastával funkci druhého kuchaře,je nenocen. Vypomáhají žery z administrativy a částečně i studentky.
Toto je však jen dočasné a ještě nedokonalé řešení, které umožňuje,
že menza vůbec může vařit, ale v žádném případě dnešní situaci nezlepší.
Vedení školy se snaží zamezit /především ve vlastním zájmu/
frontám u výdejních okének. Nařízením z 3. 11. 1964 přikazuje otevření třetího výdejního okénka pro zaměstnance školy a Průmstavu.
Takováto diferenciace by ale být neměla. Ono stačí už to, že večeře
js u většinou.o.něco horší než obědy, bývá jenom jeden chod a jíme
většinou jen lžicí, což je při současné kvalitě masa nadlidský výkon.
Většinou
V. -ke všemu musíme přijmout omluvu: "je nás zde málo,
• nestačíme
1:o ". Ale dovolte, abych se zeptal-: máme snad my doplácet na to,- že
nadřízená složka není schopna zajistit plný počet pracovních sil ?
V cen se lišíme od studentů z vnitřní Prahy, kteří se za stejné pe_ nize stravují v menzách s vyšší úrovní jídel?
Jakým způsobem tyto pracovní síly vedení školy zajistí, je je^jich ftarost, ale přesto bych chtěl něco k tomu dodat. Podle informace u zástupkyně vedoucího s. Gabrielové není nedostatek pracovních
sil způsoben nedostatkem zájemců o tuto práci. Lidé se hlásí, ale
brzy zase odcházejí. Nedivta se jim. Dostat hrubých 7oo Kčs při
těch podmínkách, které v menze jsou, to asi bude dělat málokdo.
Zajímavé je např., že uklízečky na kcleji jsou většinou už několik
let na svých pracovištích a nevypadá to na to, že by jich byl nedostatek. Čím to je? Nad tím by se měli naši představitelé zamyslit.
Jistě s jedním z rozhodujících faktorů je plat a pracovní podmínky
zaměstnance. Víte, ono je chvályhodné podávat inzeráty, ale myslím
si, že v tomto případě je to poněkud málo. Věřím, že v takové

instituci, jako je Vysoká škola zemědělská, nezůstane problém pracovních sil v. menze nevyřešen.
Zajímal jsem! se také .o -kvalitu, nám předkládaného masa. Kuchá
s. Hrbek odpověděl asi takto: " snažíme se objednávat všechny druhy
masa a pokud možno dobré. Dodávky však vypa-dají jinak. Dostáváme
prakticky jen 2 druhy masa, objednávky na.ostatní jsou prostě škrtány. Vepřové maso bývá ještě dobré, ale hovězí ...." Tady musím
přestat s přímou výpovědí, poněvadž s. Hrbek začal mluvit něco o
zoologické zahradě a tygrech. Jednoduše a krátce: Hovězí maso je
z větší části velmi špatné kvality..
Některým strávníkům se také nelíbí rozdrobený, chléb, podávaný k polévce. Je to prý způsobeno tím, že chléb se krájí čerstvý..
Myslím si, že toto by opravdu nemělo být problémem.
TeS také něco o nás - o studentech. Zaměstnanci menzy nejso.u
s námi plně spokojeni. Ztěžovali si na některé nezodpovědné jedince, kteří sprostě rozkrádají moučníky. Neuvědomují si, že tím neško
čí jen sobě, ale všem ostatním. Něktfří studenti si také pletou
menzu s prodejnou chleba. Neříkejte, že někdo sní k polévce 5 nebo
6 krajíců. Věřte, toto nám nedělá dobré jméno. Vždyt čtvrtka chleba
stojí tolik, jako jedno pivo a kvůli tomu si máme na sebe nechat
ukazovat?
'Také jsem byl informován, že stravovací komise v tomto roce
asi spí ,/úplně přece ne. Má prý zásluhu na tom, že 4 studentky vypomáhají v menze /. Proto jsme přece stravovací komisi nevolili.
Se závěrem bych. se chtěl obrátit na zástupce kvestora
dr Dvořáka. Uvědomujeme si obtížnost situace, ale v žádném případě
se nemůžeme spokojit s nějakými výmluvami. Chceme konkrétní řešení.
V příštím roce strávníků ještě přibude .a ná to by se mělo myslet
již teď. Nebo se snad máme spokojit s .tím, že jsme studenti Vysoké
školy zemědělské, a tím automaticky být rádi, že vůbec máme menzu?

- sj. ě .2 j

.. * -

• Redakce žádá, aby na všechny kritické příspěvky / a nejen z
tohoto čísla / příslušné složky odpověděly. Jsou tím povinovány
nejen redakci, ale-všem s t udeřit ům.

Přijela bchužel v sobotu krátce před obědem. - Máš hlad? Jistě máš.Copák bych.T'i ale' hned tak dal, jo", víš co, zajde-me si, d<Lů dó r v v š ^ ,
buSetu. Pohostím Tč. -- *
Jen tak si již zakrátko mohla pochutnávat na sušenkách' 3'é-^Ířá lámem. - Nezlobte se, jsme skoro na ině - ^ml^uvalra se pr^via-vačká.
to tak již obyčejně v- sobotu seběhne.—

v

/

$

/

Odpoledne' měla chut na bomh*ny, 'fteb^ na něcr takového, -Kde tady
máte automaty, r.edosel by'jsi mi dolů- prr něc»? -Nedošel.- Pyvč? Ty jsa.
ale pěkný Víš!'--—My jsme,, abych Ti to vysvětlil, tady jeden měli. Na
'cigarety. Ten V/l však záhy, snad pr*- nepoctivost, »ďsunut. Tehdy-js»m
býl ještě také 7 kolejní radě a snažili jsme se, aby zda- byly instalovány
další.,...

Tak vidíš! Ty máš stále j*a něďo chut, viď? No, jedem* stejně

večer do Prahy -To 'se- -již do debaty s těmito naznačenými problémy vložili i m%gi
i
v,
, „
,
i : v "„ 'í fj
v
kamáraai. Padalo občas přívěstí "u snědeného krámu" a podobně. Jrste pr»!

i-

Vaši informaci. .Neprodává zde onen zneužívaný dobrák Žemla, ja.lt by se
m^žná mohlo, nezasvěcenému posluchači v některých fázích řerči. zdát, ale. ' 1
naopak, dvě energické slečny. (Pakné) - p»známka redakce. - •
Úctyhodné obraty 50 - fO'tisíc Kčs měsíčně svědčí • prtřebě a úč?ln?sti těchto obchodních-prnstpr v suchdolské koleji VŠZ. Jsem nucen dále
předznamenat, aby následující rozhovor, i to co bylo již řečeno, čtenář
izoloval od souČasnéh*--sta.vu prodejen v celém areálu vysoké šk«ly -•zemědělské. Nyní po otevření prodejen jednoty pozbývá článek částečně na své
naléhavé aktuálnosti. Vycház»j-me však z "bdobí vlastního popisovanému
ději.
Právě, se r«zh»yoři'l Jirka: -Skutečně by prospělo kdyby bylo »tevřene také alespoň v neděli-dopoledne. Jsme tady celkem odříznuti od města^
Pro každou maličkost abys jezdil do Prahy. Nemám naprosto v úmyslu tlumočit nějek závist vůči n-=šim pražským kolegům, ale vždyt i ve všední dny
není naše situace nijak výhodná, musíme-lí se shodou okolností spoléhat
pouze na naše bufet. —

>

Petr - ano,- omezený počet dní v týdnu je např. salát, nepairný výběr je i co se týká konzumovaných jídel. — J i r k a : -Dále i nápojů, zrnkové
kafe

Honza: -že tč přerušuji, navštívil jsem nedávno podobné zařízení

bufet, na koleji ČVUT ! Za".podívanou a pro porovnání s našimi poměry to
stálo. Nebudu vyčírlovat široký sortiment zboží, který je tam k dispozici.

Tady jsme rádi', když n "kdy z pití dostaneme třeba sodovku* Co by jste však
říkali takovémuto výberu: Pivr, ovocer.ia, limonáda,- kofola, vína apod.
Mir'ek: -Sortiment tady máme mizernsj, zásobování vobdobný.

—

—

Pepa: -zapaluje si cigaretu- Jako 'cy se zde nemohl dát do provazu
alespoň automat na cigarety. A mimochor.em, víte, že se dole také neprodává
studené mléko v lahvích? Závozníci odmítli nosit mléko delší certou předem
a zadr.í přístupová' ces^a .je současně uzavřena. «—
Jarda:.. -Máte kluci
někdo chuf'ráno r,a snídani, když je fronta až ke
A

,iV

*i

dveřím? Pojcud jsem mohl na sob* pozorovat já, nepůsobí to na mne nijak
povzbudivě. Spíše snad úsporné, poněvadž si takového občerstvení dokáži
občas odříct. Nemáme zde žádnou-místnost o větší kapacitě, kde by se mohl
člo-ěk" nasnídat.
svému úSelu nevyhovuje.
—
, ^ Tató'pcdle mne příliš
víJirka: -Vždyt i?eti^ l e přece již 'Jednalo o vaření snídaní přímo v menze,

a- .

dokrnce vedoucí menzy s. Voves rte hovil* již i c $ r.u-i -Pavel* -Když jsme byli u těch front, myslím si, že by do nich měly
cho<:it také soudružky'.uklízečky, stejně tak jako chodí .studenti! Dále mám
dojer, že v-e .škole v Dejvicích fronty- rychleji ubyyérjž" a opravdu ná soúdru
ku Filipkovouj která zde prodává, nemůžeme říct ani slovo-nespokojenosti.
Ivan:. -Tam je_ skutečno__vzorná obsluha U, s l e g r a c í T : —
*"* '->řVf"
-.
'
-V,«-. r
- "sn _ •

V

•

.Prrminte, že jsem uvedl pouze j,en hrubý výsek některých palčivých nedofeira-tků, jichž se- dotkla tato'neoficiální konference. Neuvádím" celc-u řadu
vzájer.ných-ido^azů',..dohadů a dalších méně významných názorů. Ale i tak» Copak nám k některým těmto naznačeným problémůnu Sskdé s. Wariher-ová, vedoucí
d
..
•
,
'••''
'
• ' '
'ooiskujovávani*- prodá jny. Prosím.
• •
*' •
Tíečortatočné^ žá^obovájaí veškerým zbožím plyne s rozvozu dodavatelů.

..

f

.Is Suc/.dol má každý'z ^dodavatelů rozvoz jen lx ty ¿ně,. pro. VS?/. žádný 2 vlas t
ne j e ďt. Tentc štaVv'ífe .podstatně zesilován délkou záručních lhůt některých
,po"třa'v:-.n. (Nnpř. u" salátu a rybeny'24
hodin.) Toto podstatně -určujícím způ
1

4

V

" "*! -

'e

t o b .t. cmezuje mnoz;s*tvív těchto výrčbkň, jsž' .j smě- échůpni odebrat.'IT.e.dTtntek nápojů, jsž se rovněž-odráží z rózvo'zvt je dále•liraU^.ován• ¿?3tí(\vri patrnými .-skladovacími prostorami., jimiž disponujeme-. Z tohoto dů''

-v
,,

-.
Mi

^

,

vodu netuže býf odebíráno také'lahvové pivo,
Cí> - ne hí Tra-ně., vhodný slčlSd. Záda

->,

.

'

*''

'- - » ' . %•

|:vff

la bych rovněž -včasné vrácení veškerých lahví, nebot toto rovněž omezuje
objednávání nápojů.
*
...
,
•»
Nedělní provoz není možný. V Su«hdole'není žádný obchod s- nedělním

•

"1 •>--'

'

-

prodejen a dodavatelé by nás zvlášt nezásobovali.
Jinak veškerý možný sortiment je v prodéjně. Není jej možno rozšířit
poradované mascvé • konzervy, protože jsou-'vás<ánv na odběr-syrového ransa,
Máme nárck jen na játrové paštiky.. Protože nejsou v prodejně mrazící pulty
není možno odebírat ani polotovary. Hotová jídla v konzervách -nejsou požadována,

(Tolik s. Wanne.rová)

Závěrem je ještě nutno zdůraznit, že zr.;. ná část těchto i dalších nároků spotřebitelů - rtudentů a zaměstnanců školy-je po uvedení
do provozu prodejen na ekofakultš a 4 v budově rektorátu vyřešena.: Hlavně
s provozovnou jmenovanou na 2.místě všichni naši nespokojení kritici budou jistě spokojeni,, nebo dokonce i nadšeni. Nechybí zde i nabídková tabule. Ostatně vůbec , veškeré další přednosti celého přízemí rektorátu jst.:
již rozhodne měli všichni možnost posoudit.
Heslovitě, již opravdu nakonec nejmarkantnější výhled do budoucna:

Frodejr.:' a zdravotní středisko (vedle dívčí koleje) bude dle

pracovního harmonogramu, což je směrodatné-," dáno do provezu koncem května
Kromě m.nc á "té oo přirla krátce před poledn^\.:'

se na temto elrr.ku přímo i nepří-

mo podíleli soudruzi:

3v

.*

•i

TTanrerová, Nožička.

lareček, Krkos, Maťfcup, Pinta, Voráček, Kovář,
Vysloužil, Vrběcký.
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7 J-^OTďf^'čäíSL®--¿sme uveřejhífi soutěž o.nejlepší povídku,
Jak vidíte' Xr±3to uvidíte)- začíi.áme povídky-- do soutěže přihlášené otiske/át, Iľebudeúie si.-/ roci r/ciaknoUt všechny,
rejlepší si yča'i určitě přečto-L~1 Jelikož lhůta na napsání
povídky byla pro některá zájemce příliš krátká? dáváme novou
možnost c Uzávěr ke. h/la p o sunut a na ?0»l?lSt55<.
"a v
py-7'dk,t r-ié&ujéme''dřive, než byly
"vyhodnoceny, dáváme čtenářů- no: nost rúcasi-.it ^e - hodnocení.
• "spi St c de našich scfcránek, která povídky re vám nějvíeéf
líbili,
uzáv -.co zylfš-isní kom-se všechny povídky vyhodnotí
a výslbdek ozrá~í v r;? j blitím čísle- Hodnoceny budou všechny
povídky nám odevzdané
jPOZOHJ Pozor.'
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Docela obyčejných 7 minut to trvá, než autobus dojede z
Podbab.y na Suchdol. Docela obyčejných 7 minut.'
Sedl si vedle mne a samozřejmě k'bknu. Pohodlně se'rozložil
na sedadle. Nohu přes nohu. Na mne zbyla bohužel jen slabá 1/4
sedadla.. Chytil jsem se okraje a štítivě jsem ho pozoroval. Strašná tvář. Sebevědomá. Nepříjemné. Teď si ještě ke všemu rozložil
noviny a nacpal mi ruku před obličej. Asi ho do ní kousnu. Nebo
ho kopnu do holeně. Zvíře, Vrtí sebou a mě posunuje stále ke kraji
Už se držím na posledním kousíčku. Kdybych se mohl pustit a dát mu
facku. Strašné, začal se štourat v zubech
o jsi měl k obědu?
Nažral ses viď a teď se vyvaluješ a lebedíš si na můj úkor."
x
Ale já to tak nenechám. Přec jen ho asi kopnu do té holeně. Co
asi udělá. Stáhne mi kalhoty? Ale ne, to by byla groteska. To je
dost, že složil ty noviny. "Jak je to strkáš do kapsy! Vždyt mě
tím zatraceným loktem přerazíš "žebra. Hulváte!" Asi' ho přece jen
kopnu do té holeno. Že vůbec takovéhle lidi pouští do autobusu.
Kamýcká. Vstává a dupe mi po noze.
Zvíře!" Ale já mu dám. Jen
co vylezeme. Zřežu ho potvoru a tu holeň mu přerazím. Určitě přerazím. To by bylo, abych .....
, •
Rychle jsem vyběhl za ním. "Pane inženýre: Soudruhu inženýre: Dobrý den. Noviny! Zapomněl jste si noviny".

BEATLSS A BYZNYS.

Z amerického časopisu Time přelomil

-ov-

Mládež nejsou jediní, kteří dostávají mdloby z Beatles. Mužové
byznysu dostávají závrat také - a není divu. Druhé turné Beatles
po Americe, které skončilo koncem září, jim přineslo zhruba milion
dolarů. Jejich film Perný den jim jen v Americe vynesl za pouhých
šest neděl 5,8 milionů dolarů. Bylo prodáno 10 milionů desek s
Beatles a skupina získala svou třetí zlatou desku /zlatou desku
dostane umělec, je-li prodáno milion kusů jedné nahrávky/, čímž
přebila dvě desky Elvice Presleye. Britský Elektrický a hudební
průmysl /EMI/, nejvetší firma gramofonového průmyslu na světě,
mající všechna práva na desky s Beatles, také dosáhla koncem září
rekordu: oznámila, že prodej vzrostl za poslední platební rok
o 12%, čímž dosáhl hodnoty 265 milionů dolarů. Tento vzrůst, jak
prohlásil předseda společnosti, sir Joseph Leacock, vděčí částečně
„svč-tpvému úspěchu Beatles".
Sir Joseph, 59ti letý, si také zahrál svůj part.. Fo dlouhé
kariéře manažera rozličných obilních -mlýnů, by.l v roce 1954 dosazen do čela společnosti EMI pro své' organizátorské schopnosti.
Společnost nyní pod jeho vedením vyrábí elektronická zařízení od bezpečnostních systémů raket po ušní protézy, a vyrábí čtvrtinu
britských ledniček. Gramofonové desky však stále tvoří hlavní
artikl. EMI ovládá evropský trh zábavná! hudby /Parlophone, His
masters voice, Odeon, Pathé/ a má v rukou také velkou část trhu
amerického. Značkou Capitol Record, která oznámila 17% zvýšení
prodeje, z velké části díky deskám- s Beatles. Které jsou oblíbené desky sira Josepha? „Ty., které jsou na odbyt". Ty s Beatles tedy.
Díky prodeji desek, osobnímu vzhledu a honorářům za takové
zboží jako tapety Beatles a trička Beatles, je nyní každý Beatle
milionářem. Jejich manažér, který se stal milionářem, nedávno
ostře odmítl nabídku jednoho amerického syndikátu, který chtěl
koupit Beatles za 10 milionů dolarů. John, Paul, George a Pingo
si vydělali v zahraničí tolik - lond^ký Daily Mail tuto částku
odhaduje na 56 milionů dolarů za minulý rok - že pomohli britské
kymácející se platební bilanci. „Beatles zvýšili naše rezervy",
prohlásil ministr obchodu Ted Heáth, s potížemi potlačuje srdečné
Yeah, Yeah, Yeah!

I
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Ještě dříve, když jste byli malí a měli jste jen malá přání a když jste se prstem dotýkali hranic naší republiky, přáli jste
si také se podívat malý kousíček za tu červenou čáru ?
Letos v září se mi podařilo strávit týden v NSR. A tak přestala být pro mne země za Šumavou tabu.
Bylo nás 23 a pozvala nás západoněmecká mládežnická organizaFalken, jejíž členové byli na návštěvě u nás« Viděli jsme jen malý
kousek NSR. Celý týden nás hostilo Hessensko,
jehož střediskem
je Frankfurt nad Mohanem. Frankfurt je město se 700 000 obyvateli,
ulicemi plnými aut, novými čtvrtěmi, které Němci postavili, po válce.
Válka totiž více než polovinu Frankfurtu.zničila. V mnoha obďtodních
domech se nabízí zákazníkům vše, co zadají. Vedle vkusného zboží,
je
kterého je skutečně dostatek i nevki s,• který jde také na odbyt.
V kinech hrají kovbojky a indiánky a pak také filmy sladké .a co
nejméně oblečené. Ale-,ve městě je také lo domů mládeže, každý má asi
5oo členů ve věku od 8 do 21 let. Každý člen zaplatí 0,5 - 1 EM měsíčně, obdrží průkazku a s tou může chodit do všech domů mládeže.
Tam si podle svého vkusu bud může zatančit, nebo se podívat na film,
nebo strávit čas v některé rukodílně, nebo.diskutivat. Nejvíce se
prý tančí, nejméně diskutuje. Byli jsme si také zatančit. Hráli
tři hoši - jeden z nich na valchu pomocí náprstků, které se u nás
běžně používají na šití.
Viděli jsme i jiná města. "A všude mluvili průvodci podobně:
město bylo- za války z 6o% zničeno, dnes má 14o ooo obyvatel a 4o ooo
aut. Prohlíželi, jsme si školy, ve kterých děti mají stejný počet
hodin matematiky jako náboženství, ve kterých jsou třídy podobné našim, ale ve_kterých mají plavecký bazén a tělocvičnu. A potom je
všem městům společná vzorná čistota, mnoho zeleně ťa květin, pečlivě
*

'

a vkusně oblečení lidé a tisíce a tisíce automobilů.
Navštívili jsme jeden závod automobilky OPEL. Rozprostírá se
na ploše 27o ha, má 37 ooo aaměsthanců, z čehož jsou 4 000 žen,
vyrábí 17oo vozů denně.
Kromě^života jsme také chtěli vidět přírodní krásy. A tak
jsme jeli vinorodým Porýním do Koblenze. Viděli jsme stráně plné vinic, množství hradů, které svým •»
umístěním
působí až neskutečně, miÍ •.
nuli jsme i pověstnou Lorelei. A zatím na Rýnu byl lodní provoz
vexší, naž je u nás automobilový na frekventováné silnici i A také
jsme se vyptávali. lozvěděli jsme se, že jo v NSR většinou 5 denní
pracovní týden, že f i kvalifikovaný dělník vydělá 5óo - 8oo D;M

měsíčně j že děti ve školách mají;učebnice zdarma a také, že se učí
podle mapy, na které chybí hranice na Odře a Nise a Polsko se jmenuje " území pod správou Polská ", říkali nám, že platí vysoké nájemné za byty - až 300 DM měsíčně, že je dostatek všeho průmyslového i spotřebního zboží.
r
Prohlíželi jsme si plakáty", kterými byly ovešeny všechny sloupy ve městech a které střídavě přemlouvaly: " volte SPD, volte CDU."
Jeden plakát přesvědčoval, že jouze'^CDU spasí město a vedlejší tvrdil
totéž o SřD.
• . ;
"
Naši hostitelé z Falken se k nám chovali velmi přátelsky a
byli velice pohostinní. .
;•
lýden je krátká doba a Hessensko je malinká část NSR.
Proto jsme si nečinili nárok na tvrze'ní, že jsme poznali NSR. Seznám i l i j s m e S e jen s povrchem a to ješt-ě ve zkratce. Někdy povrch na• • oo^í mnoho o podstatě, někdy je zase velice klamný a tak jsme odjíž.fieli š pocitem, že jsme viděli a teď že musíme přemýšlet - o povrchu
i o podstatě.

Jaroslava Rumlová

Několik slov_o_fotokroušku„
V souvislosti s vyhlášením fotosoutěže v minulém, čísle, '
jsem s'o informoval o možnosti používání fotokomory na koleji '"
VŠZ v Suchdole o '
Fotokomora je zřízena / ještě ee dobjtovuje / v_ sute: e.._u
naproti údržbářské dílně. Jsou v ní 3 zvětšováky, 2 lešticky" a drob- ne zařízení. Peúiívát j:r. vš?.k .mohou pouze členové fotokroužku-.
;.i ,"
•
-Z
:Í tOTU.to bylo nutro sáhnout po zničení / až na zvětšováky/ téměř
celého -_:?.rízer.í fotokomory b"h<7.r: loňského roku. Fotokroužek byl
zřízen na začátku školního ^oku' a r:í asi 23 členy. Členem se může
c ' át každý, kdo bule pomáhat při dohotovení fotokomory a zúčastní."-'
se ale~poň jednou fotografií, měsíčně fotografických soutěží.
A naiconac - nově ustanovený vedoucí je Petr
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Srdce jsem měl v hrdle. Krev bušila do spánků a ¿>d konečků
v •*
prstů aě k mozkovému centru probíhalo mrazení. „Proč zrovna já?"
Snažil jsem se logicky myslet a násilím se uklidnit, nJe má situace tak beznadějná? Snad by skok stranou do tmy nebo bleskový
obrat a rána či kopanec do břicha ....." V zápětí však rozum vybičován hrůzou zmrazuje a odmítá všechny naděje. „Šílenství - hazard. již dávno jsou pryč doby Msyovek - nic není rychlejší než
olověná kule". Zahýbáme již za třetí roh. Zdá se mi, že jsme tudy
již někdy šli. Kdyby alespoň tyto. končiny nebyly tak liduprázdné.
Nikde se nehne živá bytost. Jakoby se všechny okolnosti spikly ...
... hlaveň revolveru mi mírným stiskem ukazuje směr za-čtvrtý roh,
kde se vynořuje silueta staré Pragovky. Ani nevím, jak jsem se
ocitl v automobilu. Kufr s příšerným obsahem položil šofér a můj
strážce pod sedadlo. Auto se kupodivu tiše rozjelo
v
— noční ulicí.
Po celou dobu jízdy jsem cítil chladnou hlaveň na svých žebrech.
Věděl jsem zcela jasně, že se nesmím ani pohnout. Nejeli jsme
dlouho. Brzdy tiše zaskřípěly a já spolu s dvěma muži byl nucen
vystoupit. Uprostřed parku,do kterého jsme zamířili, se rýsoval
románský kostel. Jeho chlad nás brzy ovanul, když nám malý, holohlavý kostelník ote vřel dveře do ponuré tmavé chodby. Muži s kostelníkem cosi tiše hovoří. To jsem již nevydržel. Vyrazil .jsem
několika skoky ke dveřím a prudce zachytil kliku. Dveře byly
uzamčeny a kovové rámy nepovolily. Po několika pokusech kování
do vrat jsem byl stržen do jakési vedlejší kobky, která ústila
těsně za hlavním vchodem, ale přes panující tmu, nebylo lze ji
spatřit. Upadl jsem a zřítil jsem se se schodiště, až mě zarazila jakási vrátka. Chvíli jsem se motal a posléze pe postavení na
nohy jsem se skrčil v koutě a tiše vyčkával. Baterka mě však
brzy objevila. Letmý úsměv na tváři mého strážce, mě vyzval,
abych následoval. Tentokrát pro jistotu s rukama zdviženýma nad
hlavou. Kostelník byl malý, vychrtlý mužík s žábělsky krutýma
očima. Šofér byl střední, podsadité postavy. Když jsme stanuli
před dlouhými, točitými schody, roztřásl jsem se hrůzou. Tyto
kamenné schody vedly do znaC .é hloubky a baterka ani svíce ne„!,.<„„+
Ovanulo mě vlhko a ucítil jsem známou

plíseň. „Co to?" Můj čich zachytil zvláštní pach, připomínající
trochu naftalín, ale jemnější. Avšak zároveř. jiná, příšerná vůně
vycházela z podzemí. Byl to zápach'hnijících bílkovin a merkaptánu. Zavřel jsem oči, abych neviděl hrůzný obraz, který se za chvíli patrně objeví přede mnou. Nevybíravým postrkem jsem byl vyzván,
abych se-stoupil. To jsem byl přesvědčen, že již neuvidím světlo
boží, neřkW -li pivo a jiné nebeské věci. Marně jsem přemýšlel,
jakou úlohu sehrála ta lepá děva, které zatím vděčím za všechno.
Na konci schodiště, přede dveřmi, kde zápach silně vzrostl, jsem
se vrhl na prvního, který mě následoval,. Věděl jsem, že nevystřelí.
Nezklamal jsem se. Srazil jsem. ranou do břicha š ^ é r a a podrazil
nohy svému strážci. V těsném schodišti si moji protivníci navzájem
překáželi. Když ti dva ležel ivyraz;! l~j seffi" s divokou radostí na
v
kostelníka. Chňapl jsem po jeho tenkém a vychrtlém hrdle, ale
vzápětí jsem opsal parabolu a dopadl přímo do dveří, které mu«ely
být otevřené., nebot jsem jimi prolétl do drmu smrti..
Přede mnou st-ála krásná nahá blondýna, asi 22 roků. Její
tělo krásne svítilo v pološeru démonickým leskem, skrze líh a
skleněný válec, v němž byla uložena. Nebýt ztrnulých očí, zdálo
by se, že promluví.
Proti demonstračnímu-válci ležela jakási postava v šatech
na stole. Byla*t.r> žena. Kostelník se rozchechtal příšerným smíchem a strhl s jejího obličeje šátek.
Zkameněl jsem. Byla to má známá z noci a z jejího hrdla
drkapávala z hluboké rány poslední kapka. krve.

.Další osudy kufru,mne.,těch a toho dalšího,pochopitelně
kiblem mé osoby, v.ja bude v příští,- čísle tlumočit další vylosovaly.
Je jím ''áclav Svatek-*.Agro,jinak známý jako s*učasrý šachový přeborník VŽS,.Los mu poskytne možnost uplatnit kombinační schopnosti
nejenom na 54 polích.
Zájemcům o spolupráci na tvorbě-tohotď detektivního
aeifálu,jsou mocnosti „cela neomezené.¿aste so prostřednictvím
našich schránek..
Pro nedostatek místa odpadá, tentokrát stručné úvodní
seznámení s mojimi osudy pro Čtenáře., kteřís i nemohli zakoupit jni
milá čísla na Jeho Časooiau.
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Tam'' •
"
v.OŤiěly cedry
fenjkl^a kopretiny
i vlaštovčí hnízda ve střechách

přes hvězdy
'•' na okenní římse
. • ješ;tě v duchu
rdím se.
tam

~

L

INTERMEZZO:
z výslunní života
štěstí jsem pil
dychtivě a ústy
doušky dusivými
HLAS DRUHY: DUVERNA ROZMLUVATY
JEZ JSI MI SLIElLA
NEBESA NEJSLADŠÍCH VĚCÍ
NNDEJ BY MOHLY
SVÉ
PŮVABY SVLÉCI
- ZMIZETI V ZÁHROBÍ
INTERMEZZO:
se srdcem napřaženým
se srdcem na rtech i
na srdci s tebou
- nikdy Rftp^levím
HLAS ""

n

t: ŽÁRLIVOST
VZPOMÍNÁM NAJEDNOU NA
NA STA VĚCÍ
NEMOŽNÉ ŘEŠÍM DRTIVOU ZTEČÍ
NEŽ
ZJISTÍM
v
ZE
0 ČEM SNÍM
NEMUSÍM VĚDĚT
ZHOLA NIC

INTERMEZZO:
bud štastná
HLAS ČTVRTÝ: —ROZČAROVANÍ
"" " V"
BYŤ BYCH BYL HONZA
NEBO KRÁL
. - NEŘÍKÁŠ NIC
DVA SVÍCNY ZLAT° PRAVÉ
NEPATŘÍ
DO MÁRNIC.
PRO ZEMŘELÉ
BUĎ ŠŤASTNÝ

V, ' L }¿' Í

INTERMEZZO:
.-

neghorší kletby které znám
pro seber d* stěn křičím
do mrtvých stěn
hulákám
nejhorší nadávky

HLAS PÁTÝ: ZOUFALSTVÍ

l

JIŽ' NIKDY ZPÁTKY
NIKDY JIŽ
ZPĚT
VÍCE JIŽ
NESPATŘIT
PROKLETÝ SVĚT

INTERMEZZO:
O bohové přísní
já se nerouhám
když člověk vysní
falešné písmeno
HLAS ŠESTÝ: VŠEDNÍ PŘIPOMÍNKA
NE JENOM
UHLÍ
Z ŠACHTY VYCHÁZÍ
ALE I
HORNÍK
INTERMEZZO:
Globus - svět - fotografie
za oknem je pusto
odejdu
chci být sám
chci sebe vyhledat a
vyhledám
HLAS SEDMÝ: CITLIVÝ
BYLA MI NÁZOREM
MILENKOU HVĚZDOU
UNCÍ.ZLATA
BYLA BOMBOU
JEŽ VZLÉTLA
A NEDOPADLA
BYLA
NEBYLA

Sla kolem dívka
Šla kolem dívka
a ostří gilotiny
roztálo den
a zastavilo dech.
Pia kolem dívka
a já stojím
tisíci zlatými dýkami
proboden,
piji slunce.
Jako Inka
nekonečného boha vzývám
a. moje srdce,
na stříbrné míse,
kamenným nožem vyťaté
bije na poplach.
Šla kolem dívka.
Z e t k á n í
Ne.
Opravdu jsem nepřišel,
abych vzpomínal.
Proč a nač ?
Vždyt život běžel dál.
A ptát se,
zda štastna jsi
je zbytečnost.
A máš-li ho ráda
tak jak já Tě měl,
pak o štastnějším člověku
jsem neslyšel.
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Cyklus ;,Voda -ve službách "praxe"
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V dojivosti zaujímá náš.stát ze socialistických zemí 5. místn,
-.mezi předními západoevropskými zeměmi místo 16. Tat© okolnost
mne přiměla chopit se v této věci propracování hlubokých teoretických základů, jejichž aplikace v praxí bude zákonitě znamenat
.obrat k lepšímu. Tímto bych pokládal svoji vědeckou staí, s posláním doplňkové literatury pro. vysokoškolské kádry, za uvedenu.
"rávn je tvor vyloženě.chlupatý. Nahoře na opačném místě než visí
oc:.s, mívá až dva rohy.. Někdy též pouze-1. (Pokud si i tento již
nevýibmila na důmyslně instalovaných Zábranách našich typiz^va-•
ných kravínů.) Aby při naznačeném výkonu.nedocházelo k poškozování stá4bvých zařízení, bývá často t „zv. uměle odrohována.
K tomuto při vyšších stavech dobytka" s~ výhodou používá cirkulár^í
pily. Pozor ale na vnější části slechových orgánů!
Bos vulgáris přináleží k významné čeledi dobytkovitých. Biologicky
z něho vyčleňujeme další dvě subspecie a to Bos vulgaris zahume- „
Cus (kráva záhumenková) a Bos vulgaris kolch«zicus (kráva ko.lchoz-r
ní).
. -_
•"• "
KRÍVA ZÍHUMENKOVÍ
dosahuje obrovských rozměrů á vah.
Případné vícepatrové stáje s podsklepením" jsou z toheto důvodu
nežádoucí. Je vzezření kulatého,
usměvavého" obličeje, jiskrných
očí»'
iv-Tt, se , pohybu-je' od 15 df '
-¿o litrů denně. Není-li v daném
T.íntó zaveden« společné ustájení
"•kotu v kravínech i více.
rV
čokoládu, jinak bílé vysoko jakostní bílkovinně seno. Spokojí se též s kedlubnami, ananasem - další informace Kuchařská
kr. "Lea" S sndne ro v č0 Bezmasý den
vítán.
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nedosahuje již' tak vysokých mravních
a biologických hodnot. Vyznačuje.se
všeobecně slabší-.'tělesnou konstrukcí
schlíplýma'ušima, případně TBC a
bručelosou, V cdborné literatuře
se ji doporučuje v kritických chvílích podpírat žebřiňákerr..
r.a
mysli hlavně období jarního postění,
které již po dlouhé doby umožňuje
racionálně využít části krmivové
• základny k zelenému hnojení. Dojivost v poslední době rapidně stoupá!
Ze dvou litrů na kus a den až o 50%.
Těchto,.'pronikavých úspěchů bylo dosaženo novými novátorskými metodami
naší vědecké zootechniky a hlavně
aplikací osvědčených cenných zahraničních zkušeností? v rámci RVHT.
Sama tato okolncst,předurčuje další
obrovské perspektivní uplatnění tohoto druhu skotu, který má rozhodně ve svých možnostech ještě dalekosáhlé rezervy:

Úmyslně se vyhýbáme v tomto pojednání masovému používání termínu
skot, - j ehož" homonyma, t a s jinýr.i významy by mohla působit jisté těžkosti e. in»
,
'.'Iný bezŕohý druh zove; tele.* ci jalovice* Slabá dojivost ukazuje or.toi'"-V
logickou při'buz-.no s x se zmĺnšľýn poddruhem ^ ^ KriTCIICZIC*US... Manžel
zmíněných je býk či také vůle.
Učení mužové různých vědeckých institucí a zootechnických kateder
projevili fantastický, téměř geniální smysl pro logiku. Kardinálním
bodem uceleného systému opatření i:Z-velebovár<in chovu dojnic za vyšší
dojivosť' byla docela rozumně určena péče o v cmer. o.«. Nepopiratelný
vůči dojivosti je prý vztak dobytka k žírua
Ä
Výsledkem těchto i dalších šlechtitelsko--chovatelských moudrosti jc
nově konstruovaný progresivní plenerný zázrak. Jedná'se r tak zvanou ,'
tráva dvojvemennorn ÍBOS VEMľMODUS) o. níž předběžně projevili zájem
i zástupci holandských, dárských a sovětskfbh, zemědělských*^ávodů,
včetně jakési s9M§lininové, Lví podíl r.a sestrojení r.ověhb produktivního zvířete má i příslušná katedra na V^Z,
STUDIJNÍ POZNÁMKA: Nezaměňovat s jinými významy - vůl- kráva
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Pepo, Jirko, Honzo! 3zývá se občas navečer na koleji, konkrétně u nás ve 4. patře budovy B. Potom oni jmenovaní mužové
plácají ještě chvilku keckama prostřednictvím nohou c chodbu a
spěšně mizí. To jsou naši běžci. Rád se na ně dívám z okna. Stojí chvilku u dívčí koleje, jeden pozdvihne trochu ruku, řekne tecf,
zastrčí hodinky do kapsj- a spolu s ostatními kamsi potřeštěně
pádí.
To se zabořím ještě na pokoji do peřin, spokojeně si odpočívám a pokuřuji. Cbyčejně se přiženou již po necelé hodině.
Celí spocení, vyrudlí, uřícení, Nebožáci! Přecházím kolem nich
shoviv? a s úsměvem, Účastník takového výběhu,než vychladne,drahnou dot*u čučí tupě do'stěn,ani cigaretu si nemůže zapálit, poněvadž
by se ukrchlal a potom se teprve belhá dolů do menzy udivit kuchaře. To si dá 8-10-12 knedlíků a pak si jde ještě přidat. To my
chodíme pěkně spořádaně pro přiměřené, řádné, kulturní dávky.
Velmi drbře cítíme, jak nikoliv bez ostychu a zaražení spořádávají oni své nehorázné porce.
Po jisté době pa večeři, když jsme již hodně daleko ve svém
oblíbeném mariášku, rajtují zase s různými péry, činkami, lezou
pr zdi, lapají po dechu a dělají fuuů ée hrrrrrrr a kdo ví jaké
jéště rbtížnostní vzdechy a stony mají ve svém rejstříku.
mariášníci se tomuto pouze pohrdlivě usmíváme a za celou dobu
jejich naivních projevů nanejvýš uvážlivě ohlásíme malého betla
nebe stovku v'červených. On zvedá stokrát, dvěstěkrát, dvěstěpadesátkrát činku nad hlavu až ji neudrží a potluče si nehy,
'

t

'

t

700x roztahuje péro, které mu konešně praskne. A co víc, na takto
vzniklou skobu ve tváři je ještě hrdý.
Mimo těchto nezáviděníhodných výsledků stejně druhý den zaspí
a nejdou na přednášky,
jak» my,
I tak se ale bezesporu jedná • historicky velmi zajímavé případy' zfanatizování rozumově neustálených jinochů. Jiní zase vyrá=žejí v podvečer v trapných, nevkusných podvlékačkách a organizrvaně
se- jdou porvat něk«m-na dívčí kolej. Říkají si, že jsou judisti.
Jak dalek jsem od tohoto počínání, třebaže na dívčí kolej chodím
také
o AÍ sinachytat
říkají jakkoliv
exoticky,pozadí
judisti,
kultuiisti,
na toto
se topravdu
nedáme. •Pochybné
těchto
jmen je naštěstí
dostatečně
znám».

Můžeme se setkat i t a k o v ý m i blouznivci, kteří za boha
nevkročí ani do hospody, a pod tímto pojmem mají vůbec vesměs
mlhavé představy. Budou vůbec schopni později s takovými znalostmi řídit případnou exkursi ze svého pracoviště do našeho hlavního
města?Silně pochybuji. Než se vůbec takovýto odborník sžije i s
prostředím praxe, troufal bych si tvrdit, že tude mít křížovou cestu dávno za sebou. S porozuměním normálního člověka se jeho míčky
pálky, činliy rozhodně nesetkají.
Aby zde ještě pro něho, z nevysvětlitelných důvodů, dostával různá předvolání na OÚNZ a KÚNZ, než se 'konečně prokáže
definitivně nezávadnost této mánie, i pro jeho blízké okolí..
Do hospody na sodovku se bude pouštět s nébezpečím dalších přezíravých pohledů. Jinak se bude po pracovní době děsně užírat nudou.
Podivný národ jsou také fotbalisti.^Sice je to kolektivní
hra , jako ta naše, ale zamyslete se hlouběji nad jejím šmyslem.
U nás na chodbě jich tuhle řádilo asi 12 se starou očkorou. Pry
tréninky. Ačkoliv jsme ke všem nemocem mládí shovívavý, tehdy jsme
se poprvé zvedli od partičky.
Nejblíže, jak již samo pojetí hry říkď, jsou náín šachisti.
Zde bychom již snad ani námitky neměli. Logicky je to sice mán1cenná zábava» Ani by mne nenapadlo sedět celé hodiny nad panáčkemn
popostrčit je, půl hodinys nic a opět
předešlé. Kde je tolik
"
vy žadované vzrušení a kde je spád hry? To bych již šel raději sed.
nout někom do výboru ČSM, nebo bych vzai funíc c i do kolejní rady.
Tím jsem snad jasně tlumočil své stanovisko k článku v minu
t>
lém čísle Im ulsu, nazvaného nenápadně " Slávia VŠ".
Bohužel j. ro autora této výzvy, tato nenápadnost mne nijak neukolébalá.-. k bezstarostnosti o své další spolužáky a kamarády
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Ve středu se uskutečnil- 4.11¿1964- přespolní běh o phhár rektora
Vysoké školy zemědělské v Praze.Závod byl veřejný a startovalo
v něm 71 závodníků z pražských imimopražských sportovních oddílů.
I když byla trat"náročná,všichni závodící doběhli ve velmi dobrých časech.Z naší školy se běhu zúčastnil velký počet studentů. Všichni v silné konkurenci / Miller, Bártů, .'juňgv/irt óvé"s-á-:/
češtně^abstáli**/"elkou radost nám udělala Jana Čadilová-vítěz
lategorie zen.
Celý závod byl velmi dobře organisačně zajištěn.V zastoupení
s.rektora K.Kudrny,předal vítězům ceny s .'řiti,místopředseda
'-lávie v5 ä vedoucí katedry YoZ.
Vys1e dky záv odu:
Líuži-6 km
Ženy-3 lan.
x .Müller B.
2 .Bártů Z.
3 •Lukáč
4 .Slosiařik
5 .Pánek
6 .Pešula A.
.1.0jhon J,
7
pC
,Jung:irt T
<; .Jungv/irt S
1Ó .Marek S.
li .He zní cek

O -i

•
olavia
Sl*via
Slávia
1TVS
VoZ
Slávia
VŠCHT
'

Vá 16:33
vä 16:46
vš 17:20
17:30
17:42
vš 17:53
18:08
18:28
18:33
Slávia v2 10:37
VŠZ
18:50

1 oCadilov,áiJ.^_
2 .Potměšilova
3.Vojnarová
4.Popelková
5.Cahová
6.Kosíková
7.Haňkovská
S.Kleinová
10,Tesařová
S.Pučanová

VSZ.

11:50

S I ,v2

12:05
12:05,5
12:13

všz
ÍTifô

VSCIíT
YoZ
".
"V»
T.
TÍ
J
.J
VŽZ
VŽCHT
VŽZ

12:16 '

12:25
13:18
13:25
13:32

13:28

Nejaktivnějším sportovním oddílem za uplynulé obdoba bylo '
fotbalové mužstvo VŠZ.
i *
Slo ,ení oddílu .-Zábojník,Bečvář ,Sišolák, Houžvička ,Koula, Trnka ,1.la jer,
r
T&nc zos, Br á zda, Minář ik, Sár al, Čer ný, Vígner, Hobl í k,
Hrubý,Kopšo,ŠK0r,Kovalčík,Žvack
ved.s.Beneš.
VŽZ Praha - VSCI-I Pardubice

3i.O /1:0/

Výsledek zápasu nevyjadřuje převahu,kterou měli naši hráči.
Slabá střelba a dobrá o'.ranné zákroky brankáře pardubických zabránily vyšší prohře hostů.
Skoré zahájil v 24¿minutě Kopšo.V druhém poločase dvěma prudkými střelami Tánczose byl upraven konečný stav na 3:0.Zápas se
hrál na hřišti Sj. Břevnov,na Strahově.

sestava:bra'nkář_Zábojník; obrana:Čišolák-Houžvička-K0ula;záloha:
.Tane z os / Truatea /. - Majer
útok:3áral-Hrubý-š\a eh/ Taaczos/-Černý-Kopšo.
VŠE Praha- VŠZ Praha

2:4

/2:3/

Zápas se hrál na hřišti Sj Žižkov za stálého tlaku našeho mužstva,které us v 15.minutě vedlo .3:0,brankami Kopše v 5.MIN.,
Černého v 11.min.,Šárala v 14.Min.Zdálo se,že zápas bude lehkou
záležitostí našich hráčů.Průběh zápasu se změnil v náš neprosp ,
a po dvou
chybách naší obrany se to projevilo i na skoré.
v
druhém poločase se lira obrany zlepšila,ale střelba už vázla.
Prevaha v druhém poločase byla doložena v 17.min. gólem Hrubého,
sestava:brankář:Zábojník;obrana:Šišolák-Houžvička-Trnka;záloha:
Majer-Brázda/ TAnczos/ ;útoiic:Žáral-íírubý-Švach/Tanczos/
Černý-Kopšo.
Stav soutěže.

VŽZ Praha

2200

VŠE Praha
PI Liberec
VŠCH Pardubice

2101
2101
2002

7:2 •
9:6
4:4
1:7

4
2
2
0

Kovalčík

ODBÍJENÁ i.
3.10.1964 uspořádala KTV ve spolupráci se sportovními referenty
v tělocvičně Tatran Střešovice přebor EKO fakulty v odbíjené mužů.
Vítězem zdařilého turnaje se stalo mužstvo IV. ročníku.
Výsledky: I. roč. - III. roč.
2 : 0 / 15:7 , 15:12 /
IV. roč. - III. roč.
2 : 0 / 15:6 , 15=7 /
IV. roč o - I. roč.
2 : 0 / 15:13, 15:12/
Tabulka:

1. IV. roě.
2. I. roč.

2
2

2 0
1 —1

4:0
2:2

3. III.roč.
2 0 2
0:4
Mimo soutěž : III. ročník - IV.B ročník 2:1 /15:7,12:15,15:13/
V turnaji zvítězilo zaslouženě mužstvo III. ročníku, které
mělo nejvyrovnanější kolektiv. I. ročník se dobře uvedl a bude
mít jistě dobré mužstvo. III. roč., který nastoupil baz nejlopších hráčů, měl oporu ve Stehlíkovi, který však neměl rovnocen-

