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Tam v modré dálce skály lom
kvetoucí břeh jezera tíží,
na skále rozlehlý je strom-starý to dub-tam-onen čas,
kde k .lásce hrdliččin zval hlas,
nikdy se nepřiblíží.Nejblíže pahorek se zdvíhá,
na něm kůl a kolo míhá.
Po hoře - na niž stojí - háj
mladiství hučí - smutný stesk nad šírým dolem slunce lesk,
a ranní rosa - jitřní máj.
To vše zločinec ještě jednou zřel,
to vše, jež nyní opustiti měl,
a hluboký srdce mu žel uchvátí;
hluboce vzdechne - slza slzu stíhá ještě jednou - posledně - vše probíhá,
pak slzavý v nebe svůj zrak obrátí.
Po modrém blankytu bšlavý páry hynou,
lehounký větřík s nimi hraje;
a vysoko - v daleké kraje
bílé obláčky dálným nebem plynou,
a smutný vězeň takto mluví k nim:
„Vy, jež dalekosáhlým během svým,
co ramenem tajemným zemi objímáte,
vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,
vy truchlenci, ježrozsmutnivše sebe,
v tiché se slzy celí rozplýváte,
vás já jsem posly volil mezi všemi.
Kudy plynete u dlouhém dálném běhu,
i tam, kde svého naleznete břehu,
tam na své. pouti pozdravujte zemi.
Ach zemi krásnou, aiemi milovanou,
kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlast jedinou i v dědictví1 mi danou,
šírou tu zemi, zemi jedinou!A až běh váš onu skálu uhlídá,
kde v břehu jezera - 'tam dívku uplakanou'
o o a

Krásný máj uplynul, pohynul jarní květ,
a léto vzplanulo; - pak letní přešel čas,
podzim i zima též - i jaro vzešlo zas;
až mnohá léta již přenesl časů let.

Je pozdní večer - první máj večerní"máj -.je lásky čas;
hrdliččin zve ku lásce hlas:
„Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!"
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V tľchio orccb si" vír- 10. výročí osvobozenífcc:.írepuclik; . Historikove v g v líčení tľchto uc'.'loetí rapáchrli :::r.o' o r-c-.-rrvostí. Eévárc ván
nočrcot ohlednout do kutečne^o prAbčiu této hietr rie v zvzrir-rr-né přcdráS
CG i^ř-ízi ' i'c-'itní1 - - člBřiP České nároční r-.clj soucrrhr Josef- Si. rkcvckcbo,
kterou ' jeho rlc*"olerí" o t v:1 :ujeme.

Úvode." V.--'cl: vir. cht"l 'íci, 2e
kd. -1 vdone ho voľ i t o Pražském
povstání, né pražského, ale českého lidu - a to plným právempak samozřejmě nebudeme začínat
5."květnem roku 1945, ale musíme, i když stručně, začít od začátku. Začátek toho, kdy padaly
výstřely druhé světové války, začátek u o května - a to nejen v
Praze, ale v Čechách - byl jíž
v září roku 1 9 3 S To bylo tehdy v
pohraničí. Mezi zářím 1938 a 9.
květnem 1945 bylo 6 let velkého
utrpení našeho národa, ale také
velkého boje našeho lidu. Musíme
vzpomenout, že válka národů, kterou jsme prožili, měla skutečný
začátek v Mnichove, kde se^4 zá-?
padni mocnosti podělily o Československo,,. jehož kus dostalo buržoasní Maďarsko & Polsk.9 a kdy
nám bylo odebráno 21 km - a 5 mil.
lidí. K tomu pomáhala Francie,
náš spojenec, k tomu pomáhala
Anglie, bašta„západní civilizace.
Za obětování Československa chtěli
obrátit Hitlera na východ, aby
nešel k nim na západ, Musíme
vzpomenout i 15. březen.. Musíme
vzpomenout 1, září 1939, kdy oficielně začala druhá světová válka
útokem na Polsko. Války se zúčastnilo 61 států 110. mil. lidí., zaty =
nulo v ní 32 mil. lidí a 35 mil.
bylo raněných. Útokem na Polskc
začala blesková válka a do jara
roku 1941 mělo Německo u svých
nohou všechny evropské poražené
státy. Tehdy se Hitler chystal
k sebevražech ému útoku na Sovět,
svaz, k němuž došlo W1 . června
. 1941. Toto musíme vzpomenout.
Velmi konkrétně musíme celému
našemu národu a naší mladé^generaci připomenout, jaké záměry
měli tehdy Němci a co chystali

s naším národem. V roce 1939
řekl generál Friderich svým generálům, že je třeba likvidovat
český lid v prostoru Čechy a Morava vystěhováním a absorbcí, tj.
pohlcením. Goring tehdy říká: češi žijí na německém dvoře, a proto musí být vyhubeni. Heurath a
Frank mluví o totálním vysídlení
Cechů z Čech a Moravy na úzpmí
mimo hranice říše, zčásti yyv'ézt,
zčásti vyhubit. Heydrich v roce
1941 po příchodu do Prahy říká:
tento prostor se jednou musí stát
německ5r a Cech zda již remá koneckonců co pohledávat. Když Němci
měli první úspěchy ve válce se
Sovětským svazem, říkal. Heydrich,
že 4C - 50 % českého národa je
schopno poněmčení a zbyv..jící
část že bude vysídlena na sever
k Ledovému moři. Kenečně Hitler
mluvil o možnosti germanizace
Čechů, která - jal:: říkal - by
přicházela v úvahu u větší části
českého národa a že z asimilace
je třeba vyjmout Čechy, u kterých
jsou rasové pochybnosti a ty, kteří mají k říši nepřátelkský poměr
- tyto kategorie je vyhubit.
Takové měli tedy Němci plány,
takto mluvili a tak přistupovali
k jejich provádění.
Budeme muset našim lidem také
připomenout, jak^tyto věci skutečně byly 5 nebo'G i my, kteří
jsme toto období prožívali, hodně za 20 let zapomínáme. Někdo
zapomíná proto, že stárne, což
je zákonité, někdo proto, že chce,
aby se zapomnělo. Je také třeba
říci, že v tom malém českém prostoru, v Protektoráte, pohybovaly
sě síly Němců - nokud jde o armádu - od 100 OCC až do 900 000
na konci, že zde byly policejní
pluky o síle 2.50C mužů. že proti

partyzánům bylo nasazeno 17.000 mužů, že ve vrech okresních a velkých
městech byly útvary gestapa o 300 - 400 příslušnících - celkem v Čechách a na Moravě asi 5„000 těchto vrahů. To všechno musíme připomenout proto, aby bylo jasné, jak se zde dýchalo a za jakých podmínek
náš lid bojoval. Vzpomeneme také na všechno, co souviselo s bojem našeho lidu, na sabotáže, na masové demonstrace, které byly v Praze a
jinde, na popravy atd. Když se díváme mezi setou, vidíme zde uniformy
našich důstojníků. Je třeba připomenout, že tenkrát naši mladí lidé
a vojáci utíkali do zahraničí, aby bojovali v protihitlerovských armádách.^ V Polsku čítal náš legion 1100 mužů, v Jugoslávii, v brigádě
Jana Žižky bylo 2.000 mužů, z nichž přes polovina padlo. Ve Francii
bylo přes 10.000 mužů, v armádě proti Romelovi asi 1.500 mužů. Musíme
mluvit i o tom, že naši lidé hájili Londýn, V. Churchil ocenil tuto
československou pomoc - řekl, že nikdy v dějinách lidkkých konfliktů
nepatřilo více vděku tolika lidí tak malému počtu jedinců. Z letecké
jednotky, která v Anglii bojovala, o síle 1250 mužů,vjich přes 50Q
padlo v boji. Musíme připomenout, že největsí. síla Čechů a Slováků
se sioustředila na území Sovětského svazu, kde v Buzuluku v roce 1942
byl položen základ k pozdějšímu Československému armádnímu sboru, jehož tažení do Prahy se zúčastnilo nelkem 65.000 našich vojáků, kteří
zasáhli do bojů u Sokolova, Bílé Cerkve a na bojištích naší republiky.
Z této východní armády bylo 1.540 mrtvých a raněných.
Nechci to všechno vyjmenovávat, chci se těchto událostí jenom
dotknout, protože toto všechno je třeba znovu vytáhnout na světlo
a podle příležitosti o tom všude hovořit a především to říci naší
mládeži.
Musíme vzpomenout i takových činů jako byl atentát na Heydricha,
i když byl draze zaplacen, nebot za smrt tohoto fašistického psa bylo popraveno 1.800 mužů a. žen a také ti čtyři stateční mládenci Gabčík, Kubiš i, Opálka a Valčík, tito čtyři parašutisSé potom sami
v boji padli. Je třeba upřímně ocenit tento čin z hlediska těch, kteří ho udělali - byl to čin hrdinský a statečný. Druhou věcí ovšem je,
zdali byl proveden v pravý čas - to je ovšem záležitost jiná, o kte-

Musíme t ale é vzpomenout našich
partyzánmJe záslužné, že naši hi- sto-ričtípracovníci si dali práci a
poměrně slušne a. seriozně zpracovali ne to,co kdo říkal,ale určité
události- na. základě faktů a dokladů
a svedeckých důkazů.Nejen na Slovensku, ale i na. územích českých zemí,v podmínkách,jaké byly zde,bylo
v partyzánských oddílech na území
Cech a Moravy 7500 lidí,mezi nimi
1000 lidí sovětských.Přišlo sem
celkem 11 parašutistických skupin
sovětských a českých důstojníků z
východu.Kromě toho přicházeli parašutisté i ze západu.Partyzánské
hnutí,vzde tedy bylo .velmi silné.
Musíme také uvéc\st a všem připomenout oběti,které zde byly.Nejsme
organisace, kt r-ré by dělala z našeho národa národ mučedníci - lepší •
je být bojovníkom,než mučedníkem.
Jaké ztráty a jaké oběti náš lid
přinesl?Kromě těch,kteří padli na
frontách., je to čtvrt milionu lidí,.,
kteří v tomto boji padli bud jako
oběti,nebo byli -vyhubeni z jiných
důvodů.Naproti tomu jsme také zasazovali rány,a to velmi citelné.
Jakou škodu a. ja^ou paseku dělali
naši lidé-v německé výrobě sabotážemi? Vzpomeneme i komunistů,kteří byli ne jaktivně.jší . Oceňujeme "
však-vštíchny,kteří b ojováli,všechny _ antifašisty bez rozdílu.Musíme
však vidět,že hlavní silou to-hoto
boje byla komunistická strana,že
60000 komunistů prošlo žaláři a
koncentračními tábory a z nich
25000 komunistů padlo v boji s fašismem . Vzpomeneme toho,že celé org-'ny odshora až dolů byly zničeny,
že byl zcela zničen první ilegální ÚV KSC,který vedl Eda Urx,Eda.
Klíma a další,že rovněž byl zničen druhý TJV KSC vedený Zikou,v
němž byl i Fučík a další,třetí
UV KSC byl zničen v polovině roku
1943.Čtvrtý ilegální ústřední vý-^
bor pracoval od podzimku r.1944 až
do našeho osvobození a. do návratu
s.Gottwalda.
Soudruzi a. soudružky,pokud ovšem
budeme mluvit o boji našeho národaa našeho lidu za svobodu,musíme
samozřejmě patřičné místo věnovat
Sovětskému svazu,sovětské Rudé
armádě a sovětskému lidu.Jistě
každý ví,že bez Sovětského svazu
by nebylo ani nás.

Účtování s fašismem vzal do ruky Sovětský svaz, v době. když byl napaden a
dostal se tak do druhé světové války.
Nebudeme tolik hovořil o prvních měsí^
cíchj kdy se Němcům dařilo, kdy více
ndž 3 milionová německá armáda s jejich
spojenci Maáary, Finy, Rumuny a 'fašisty
z celé Evropy se valila do Sovětského
svazu a měla nemalé úspěchy. Bude ale
třeba p edevším vzpomenout toho, kdy
nastává obrat, kdy v roce 1941 na podzim Rudá armáda dala u Moskvy první ránu
Němcům a hodila je zpět-o 400 km a kdy
o rok později došlo k německé katastrofě
u Stalingradu, dnes Volgogradu, kdy
650 0.00 německýchtfojákůbylo zničeno
během bojů a kdy na bojišti 30.ledna
-.1943 zůstalo ležet 147000 zmrzlých něměckých vojáků, kdy se posledních 90 909 vojáků vzdalo do zajetí včetně 24 generálů,
včele s maršálem Paulusem. 0 fantastických
bitkách můžeme hovořit v roce 1943 a 1944.
. Na. .začátku roku 1945 se pak Rudá armáda
chystala k útoku na Berlín, ke kterému
došlo 16. dubna na frontě 40Ó km dlouhé.
24.dubna byl Berlín obklíčen, 30.dubna
spáchal Hitler sebevraždu a 1.května
1945 byla sovětská vlajka vztyčena na
Reichstagu v Berlíně.
A/ták se blížím ve svých' poznámkách k nasemú povstání. Dříve, .než bylo r.ašé české
.'povstání v květnubylo povstání' na Slo•vensku, které má takc své čestné místo
v boji evropských národů proti fašismu.
Z-de bojovalo 60 000 slovenských vojáků
a- více

než Í* OCO; 'slovenských partyzánů, mezi nimi 2 000 č entých X 3 000 sovětských
partyzánů. Slováci ovládadli velkou část své země. Je třeba mluvit o tom, že to
byli oni,, Slibváci, . kteří první vyhlásili novou Čéškoslbyérskou republiku, republiku'Čechů a. Slováků, dvou rovnoprávných bratrských národů. Budeme muset hovořit
i o tom, že mezi .těmi, kteří tam položili život,, byl jed.en z českých komunistů 'Jan Šverma.'. Je třeba si uvědomit, žena slovenM-cé i- České půdě z této prolité
krve se zrodila nerozborné pouto nejen mezi slovenským a Českým lidem, ale - meri
těmito národy na straně jedné a. mezi lidem scvťtákým na straně druhé, '.pouto, • kte' ré nii'do nemůže a nesmí rozbít. A'tak se; již dostávéíŕ' k vlastní -'ící, k p?" až ské^v
povstání.
.
_•
.
V lednu roku 1945 ilegální 'ústřední výbor"strany -e obrátil ke všem komunistum a ke
všemu našemu lidu s prohlášením, v kterém še'říkalo,. že válka se p^éiiesla již,na
území naší vlasti , že naše osvobození' je blízké a že se nesíl stát, aby-nás ňá-cc.
nečinně očekával své osvoboz ení Rudou armádou',' V prohlášení se dále ří&alc, že
kazem dne je báj., jednota, že je třsba: všude neustále provádět bojové ¡Jcčé, Ejl"
třeba přepadávat německé kolony, posádky a stráže"; . vlaky, bylo třeba oporovat vc
spojení s Rudou armádou proti německým jednotkám. Začaly se dělat konkrétni přípravy
k poslednímu boji. Navazovaly se spoje nejen do továren, alé'i po venkově. Y- okre?r j
v echách i na Moravě.' Budovala se šíí instruktorů. Současné :v té době jsem. ve ¿pc •
lupráci s odboráři budovali Revoluční odborové hnutí, kte é "bylo, vybudováno^-již
za ilegality a které pak dne 9.května sehrálo svou velkou roli-. Revoluční odborové
hnutí '-bylo nej silnější silou vedle komunistické strany, b'la. to organizovaná .síla,
která upalat-nila svůj vliv na uspořádání pováléoných poměr'". V té době bylo .ak^.u.Líní podchytit, širokou frontu nejrůznějších odb.bjovýcb organizací., které byľ.y, kise rczdily, nebot.ve vzduchu již bylo cítit, ze sq.blxží konep. že rok-1945 bude
rokem, kdy bude skoncováno s" fašismem a kdy budeme mít opět svobodu. Proto byle
třeba vybudovat centrum, které by podchytilo a'/rek zpět', rvľ.ivtilc. yeš.kéfý* -domác/
český odboj, čili měl být vytvořen jednotný orgán českCho odboje. ,tom s-e ,-již hovořilo napdzim roku 1944. První krůčky "byly učiněny v trh směru, žce-v. tehdejší
protéktorátní organizaci KUZ - národní ústředna zaměstnanecká - jsne^měli cěnt.ri a,
odkud jsem n.ava'žovali kontakty na n >o.růz?nšjí bojové ":rganizacé. To byľ prává zárodek České národní rady, o jejímž crganizování bylo rrzhcdnuto na začátku reku
1945,,To ovšem* bylo za podmínek hluboké- ilegality, kdy téměř každý barák v Pmze
byl hlhídán nějakým nacistou, a proto bylo třeba z'nát níru. kar moi^o až jít při budování jednotné organizace, bylo třeba znát míru pro přípravu posledních závěrečných
bojů na straně, jedné .- na druhé straně byl" rtřeoa vidéž tu okolnost, že ti resmime
rozehrát tak široko.., aby. tato organizace nevýb.euchla, aby nebyla odha]cna_-i rr?bita
gestapem. Tyto hranice jsme tedy museli obezretelně vážit, abychom mohli udělat
všechny přípravy a niž bychom se stali obětí provokace, zatčení a 'zničení. Přípravy
se tedy dále dělaly, ale všechnc se plně rozjelo -,přoděvším činnost jednotného
českého orgánu domácího odboje až v dubnu.roku 1945» Hlavní sily zde tvořily komunistická strana, Ŕ0H. dále tam byly nejrůžěnšjí odbojové organizace, ženy mládežníci, studenti, zetaěďělcí a
!

partyzáni,kteří t^li reprezentováni skupinou,která vy tupovala s
označením Rada 3 / ontakt na na byl a oni m;li své zastoupení.V Košicích byla v dubnu ustanovena /láda a v té' měli své zastoupení
komunisté jako lidovci5socialisté,slovenští demokraté,i když tehdy
vlastně ostatní partaje mimo komunisty neexistovaly.Nebot" např.
ani socialisté nebo lidovci za okupace své strany nebudovali*- Ve
vládě však dostali stejné zastoupení j >ko komunisté.My v Praze jsme
nebyli tak štědří,poněvadž jsme viděli ,jaký; je poměr sil a tak jsme
žádné takové rozdělení moci ve státě nepřipustili,ač o to žádali,
hekli jsme,že tam mohou být zastoupeni ,vždj jeden z každé stranv.
Dále byla otázka koho postavit v čelo odboje jako.reprezentant a.Eylé třeba volit takovou osobnost,která je známá a která
poýívá autority našeho lidu.Nakonec jsme se shodli na tom,že to
bud© profesor Albert Pražák.Byl to pokrokový č 1&věk,nebyl to sta*1
rý pán.Když jsme mu telefonovali prostřednictvím s. Čivrného,co
říká naší natídce ,měl podmínku ,že přijme tuto nabídku České
národní rady jedině tenkrát ,jestli tam komunisté a dělníci budou mít taková zastoupení, které jim pacří,pak tuto. funkci přijal
Šetřili jsme ho,do ničeho jsme ho nezatáhli a teprve 5".května
když to začali, jsme pro něho poslali s.Machoně.Bratr Pražák se
pak ujal funkce.Samozřejmě ,že šlo o to,aby Národní rada jakfe
centrum odboje a vrcholný orgán měl všechno v ruce.Na to jsmeměli
morálně pplitické právo.£roto bylo také jednomyslně přijato ,že
výkonným a' úřadujícím místopředsedou České národní rady nusí být
komunista,což se také stalo.
3.května 1945 j sme již věděli,že Adolf Hitler je mrtev,že
spáchal sebevraždu,že Rudá armáda vstyčila nad Reichstangem
vlajku,že se tedy blíží konec.Současně jsme však věděl i,že zde
je ještě dob^e "vedená a konzolidovaná německá armáda maršála
Schttrnera,ktrý v těchto dnech byl novopečeným ministrem války.
Když totiž Hitler dpáchal sebevraždu,byla nová vláda ustanovena
Dftnitzem-byl v ní Gälbbels a ministerstvo válkydostal maršál
Schbrner,který byl v té době v našem prostoru a proti Rudá armádě- měl950 000 mužů,14 tankových divizí a 1000 letadel.A to bylo na severovýchod od Prahy.Bylo tedy jasné,že jestliže počítáme
s povstáním,že musíme ppčítat s/touto armádou a"že tedy můžeme
dělat tyto akce jedině ve spolupráci a v. dohodě s Rudou armádou
aby to neskončilo katastrofou pro český lid a pro Prahu,neboí
post-avit se neozbrojení proti takto vyzbrojené armádě by bylo
darebáctví.
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Proto 3.května 1945 přijalaČeská národní rada usnesení,ve
kterém byly dva body.Za prvé ,c.o riejrychlejj dokončit přípravy
avojenské akce proti okupantům,ale s povstáním vyčkatjdokud nebudou opatřeny zbraně,nebo dokud se situace nezlepší.Za druhé
připravit se na převrat politicky pro případ náhlé kapitulace
Němců,připravit se na uchopení moci. Českou národní radou do doby,
než přijde vláda z Košic do Prahy.
3,května již přišly zprávy ,že došlo k povstání v Nymburce,
v Poděbradech kolem Semil-někde se to ale prohrálo.Zprávy jsme
o tom měli,ale to nás neznepokojovali,poněvadž jsme věděli,žě to.
v Praze začíná dřív a že je zee nebezpečí predčasného výbuchu a^
že by to mohlo skončit tak , jak někde'na. venkoVě. nebo v Přerově

na Moravě, kde byly nakonec masakry. Věděli jsme tedy, že o takový hazard nemůže jít. Povstání
mělo být vyvrcholením šestiletého boje a že si tedy musíme být
vědomi odpovědnosti,kterou na sebe bereme, když už shodou okolností jsme to byli my. Osud tedy
padl na nás. Byli jsme si vědomi,
že se nesmíme nechat vylákat, že
musíme chladným rozumem uvažovat
aapočítst. Tenkrát jsme byli mladí mládenci a tím špíš jsme se
snažili být moudří, Mně bylo
tehdy 34 roků ä proti o statním
jsem byl starý. Byli tam chlapci,
který bylo 25 let. Pracoval jsem
již před válkou"a tak jsem byl
trochu ostřílen.

4.května-byl to pátek-jsme již
úřadovali a chránily nás hlídky partyzánů.Tohoto dne přišli
k ňám vojáci, kteří nám tlumočili, že se vojáci do toho chtějí
pustit.Když přišla jejich delegace, přesvědčili jsme je,že k
tomu nesmí dojít a že musí být
disciplinovaní.Zařadili se tak
pod vedení Národní rady.
5.května to však bylo horší.
Dopoledne se sešla na Vinohradech konference dělnických delegátů z továren-byla to nejvetší ilegální schůze za okupace. Byly zde delegace z pražských továren, z Kladenska,
z Kolínska, z Plzně a z pražského okolí-já jsem tam byl delegován s Evženem Erbanem.Dělníkům
jsme tam tehdy řekli, jak věci
stojí a že to musíme ještě dva
dny vydržet. 4.května večer zasedal ilegální Ústřední výbor
strany"na Pnakráci v bytě s.
Knappa. Tam jsme'všechno zvážili
a říkali jsme si, že je to krajně
m příznivá situace. My jsme chtěli začít povstání tím, že bude
vyhlášená

generální stávka, což bylo připravováno řadu měsíců a že pak"
tato síla z továren vyrazí ven.
Němci však dali před povstáním
v pražských továrnách dovolenou,
práce se zastavila a dostat tam
dělníky bylo pak velmi obtížné.
Dále Němci vyhlásili stanné právo,
takže pohyb v noci po ulicích
znamenal zatčení. A k tomu před
námi byla před sobota a neděle.

Na druhé straně nám fungovala dobře zpravodajská brigáda-organizace mladých lidí řadu měsíců sle-'
dovala všechno, co se u Němců dějě,
Měli jsme zprávy o kdejaké posádce a o jejích zbraních. V Praze
jsme věděli, že je 20000 příslušníků vojska a S£ a 10000 Volkssturmu, dohromady tedy 30000 ozbrojených lidí. Kolem Prahy, v Benešově
a v Milovicích bj^ly silné posádky
Němců. Co jsme naproti tomu měli
my? Věděli jsme, že v rukou našich
lidí máme asi 500 pušek,'nějaké
granáty a trochu pistolí. A nyní
jsme se měli rozhodnout.Ne,že
bychom měli strach, ale uvažovali'
jsme o tom, jak to může dopadnout.
Řekli jsme SÍE, že to musíme ještě
přes neděli vydržet a že

potom clo toho p jdeme, Avi'ak lidi to zmenili. Vývoj událostí
v sobotu 5. .květne 1945 šel jinsk,
než jsme si přáli a mysleli. Byl
jsem s Evženem Erbanem na Vinohradech na konferenci dělnických
delegátů. Mezi tím přišla zpráva, .
ze se již začalo střílet a že se
Američané blíží k Praze, že jsouú Berouna. Okamžitě jsem se vrátil do Národní rady a. Evžen Erban tam zůstal. Kdy 2- jsem SG vrá*"
til do >Tárodní rady, viděl jsem,
že to již hoří. Rozhlas volal o
pomoc, vyjeli policajti, četníci a střílelo se. Bylo to podpálené a nedalo se již čekat. Když
jsme to všechno zvážili, usoudili jsme r že nemůžeme již ustoupiti. Uvědomili.jsme si, že to
na jedné straně může jít přes naši hlavu, na druhé straně že to
může dopadnout tragicky á to vojensky i politický. Po zvážení
všeho jsme si řekli, že se jde
do toho.
První věc, která se udělala
byla ta, že\ se vydalo prohlášení
o zániku protektorátu Cechy a Morava a celého re ž imu a že vyhlašujeme znovu Československou republiku, kde-veškerá.moc přechází na českou národní radu jako
zplnomocněného zástupce vlády v
;
Košicí'ch,
-:•
Na druhé straně jsme vydali
ultimatum Němcům - byli jsme kurážní i když jsme neměli dostatek
sil - rozšiřované rozhlasem - o
bezpodmínečné kapitulaci. Mělo to
něco do sebe; když to Němci;slyšeli, zapůsobilo to na ně a zapůsobilo to i do našich řad.
Za třetí byl vydán rozkaz
velitelům všech věznic a koncentračních táborů, aby okamžitě
propustili všechny politické vězně bez ohledu na národnost. To
se-také stalo. Ještě večer 5. května v -sobotu bylo v pankrácké věznici 3,000 lidí a na popravu mělo
jít 52 mužů a 3 ženy. Pankrácká
věznice byla tedy osvobozena.
V té době se dělala řada dalších věcí. Kromě toho, co jsem říkal,
bylo také důležité to, že 5. května odpoledne jsme měli společné
zasedání Národní rady a vojenských
velitelů, kde jsme si položili
otážku, jak dál. Mně se o těchto
věcech dost těžko hovoří, poněvadž bych nerad hovořil o sobě.

Kdj'ž se však má říci, to a jak
skutečně bylo, musím o tom mluvit. Berte to takj že hovořím
o.faktech a ne proto, že bych
•si dělal nějakou reklamu. Já.
jsem vystoupil s tím, - á měli
jsme to celkem prodiskutované
z minulých týdnu ve vedení strany - že signálem k povstání bude generální stávka. Věřili jsme,
že toto dokážeme, poněvadž jsme
měli ROH pěkně vybudovaně a z
toho že půjdeme do ozbrojeného
povstání. Vystoupil jsem tedy
s koncepcí, že musíme Němce
překvapit a.'zmocnit se všeho,
čeho se zmocnit můžeme.
Za druhé bylo
stav
.řečeno
s
vět barikády a to tak, že se
barikádami obklíčí jednotlivá
ohniska Němců a přeruší se jejich vzájemné spojení.
Za třetí se řeklo zablokovat Prahu barikádami, aby
Němci nemohli zvenčí vtrhnout
do Pra hy.
Za čtvrté: udělat na přístupech do Prahy zásek3' a barikády a tak ztěžovat přístup německým jednotkám na Prahu.
,)f:
To. všechno bylo hlášeno
rozhlasem a také provedeno. Ov"em byl^io tom v Národní, radě
alespoňvhodinbvá hádka, .nebot
když jsem to přednášel, vojáci
říkali: bratři, v době tanků a
letadel barikády? Chtěli nám
říci, že jsme hlupáci', - kteří
tomu nerozumějí, my jsme však
soudili, že jsme si tg nevymysleli tak špatně, nebot jestliže
postavíme sérii barikád/ že budeme kryti a že můžeme střílet,
ze to nechytneme z první ruky a
že nakonec je barikáda překážkou
i pro tank nebo kanón , zkrátka
pro všechno, co se hýbe. Stáli
jsme tedj? na svém stanovisku
a stavění barikád bylo přijato
jako věc rozumná. Tenkrát i
dnes jsem přesvědčen, že/to
byla myšlenka veliká, takže barikády mají své místo i x v této době. Možná, že jsme je měli
dělat ještě větší p jeľte mohutnější. BQvstání trvalo 4 dny
a rozkazy šly z hlavy. Barikády
jsme tedy prosadili a. večer to
bylo vyhlášeno. Avšakto, co se
dělo odpoledne 5. května, to
člověka vzrušuje i dries, když

na to vzpomíná. Na hlavních ulicích a na křižovatkách byli Němci. Měli taia čety o 10, 20 mužích, kulomety, v kasárnách tanky - jak jsem
řekl, bylo jich 30.000. A najednou po poledních hodinách se na tyto Herne e vrhají lidé, a to najednou v celé Praze. Byly to desetitisíce lidí. A s čím se do toho šlo?
Měl jsem náhodou v těch prvn ích hodinách po Praze co dělat.
Ze Staroměstského náměstí jsem se dostal na Vinohrady k rozhlasu, z
rozhlasu Žitnou ulicí na Karlovo náměstí, pak na Staroměstskou
radnici a do Národní rady. Viděl jsem tedy ty první momenky.
Někdo měl flintu, jiný držel pistoli, někdo sekeru, nůž, kladek nebo měl jen holé ruce a s tím se dělal útok na německé síly. Bylo
to na stech a stech místech v Praze. Němci byli tím tak překvapeni, že než se vzpamatovali, nebyli již vojáci. A tak hned pakovali a šli do zajetí. Po poledních hodinách nám dělalo starosti,
co s nimi máme dělat a kam je dát. Útok na Němce byl velkolepý.
Na nádražích se železničáři vrhali na Němce, vrhali se na lazaretní vlaky s municí, krvavě se bojovalo např. o Vršovické nádraží. Nádraží padla většinou dc r-ukcu našich lidí hrted -5. května.
V pražském prostoru se také ukořistilo.8 pancéřových vlaků, které měly svá jména, např-. Blaník,- Praha, .Moskva, Vršovice, Orlík.
Pomocí rozhlasu jsme vyzvali dělostřelce, by. se hlásili a nastoupili. Tak se nám podařilo všech 8: vlaku obsadit a. ty také zasáhly •
do bojů a udělaly velkou službu.- Náčelník "tábu generál Bartoš
pa$ uváděl, že na 30.000 má již zbraně. Přesnost v těchto údajích
ovšem nildo nemůže žádat. To ovšem nic nemění na celkovém pohledu. Jestli jich bylo o 4.000 méně nebo o tisíc více, to není důldžité. Důležité je, že v poledne jsme. měli 500 pušek a něco granátů a že večer již bylo 30.000 lidí, kteří již měli zbraň v ruce.
To byl obrovský úspěch, který znamenal, že jsme v prvním náporu
vyrazili Němcům dech.
Druhou překvapující věcí, která působila revolučně, byla
výzva ke stavbě barikád. Přes všechny zdržovačky, než se to dostalo ven - až pozdě večer to bylo hlášeno rozhlasem a také
městským rozhlasem. Telefonní sít jsme měli beze zbytku od prszního okamžiku v ruce. Germáni,kteří, v Praze byli dobře připraveni
a. chystali se na to, že z Prahy udělají pevnost, zapomněli na to,
že by mohlo dojít k povstání. Věděli, že Češi nemohou mít zbraně
a to je pak tak překvapilo.
fokud jde o telefonní centrálu, byly
Němcům přeřezány všechny spoje. Také pokud jde o vodu, elektřinu
a plyn, všechno se jim v kasárnách odpojiľ.o, aby co nejrychleji
změkli. A večer bylo heslo
barikády. Z 5. května na. 6. květen
- a ta cifra je historicky přesná -..se postavilo 1.600 barikád,
na něž se použilo dlažebního kamene. S. Vacek mi po revoluci říkaly Smrkovský, měl bych ti dát účet za těch 1.600 míst, kde jste
nám rozkopali dlažbu. Místa, kde byly. barikády, byla také zachycena na. mapách. Mimo to bylo 600 barikád, kde nebylo použito dlažby,
dohromady bylo tedy 2.200 barikád, i když mezi nimi byly

některé maličké, ale i ty patří mezi něBarikády stavěl^ tuto noc na sto tisíc
lidí. Viděli jsnr, jak muži. ženy i děti stavějí během noci barikády, viděli
jsme to, když jsme se sterilovali z Dlouhé
třídy, kam se přiblížily německo tanky,
na nákladové nádraží na Žižkov a pak
znovu do Včely na Vinohrady, Tam jsme
byli přes neděli7-k'vě"cna, v ponědlí ráno, jsme definitivně zakotvili v Bartolomejské ulici;
když jsme se v roci strhovali, pršelo,
mžilo, ale barikády se s.tavěly vču^e.
ľosl ©dní. barikadu, kterou i s en viděl
stavět na Vinohradech, byla na Tylově
námě?tí směrem k Nuslím. i\ebyl tam .ani
jeden ir. ížský - stavěly ji ^ snom ženy
a děti.
Soudružky a soudruzi, 6.,7*a8.května
se tedy bojovalo a my jsme počítali
s tím, že nám také někdo pomůže a že
nám dá někde zbraně, v neděli 6-května
jsme už měli co dělat nejen s Němci,
kteří byli v Praze, al" i s Němci s pancéřovou divizí z Benešova, která
postupovala na Pnákrác, byly zde i jednřtky ľ Milovic a od Pí sloj - t" všechno
se již tlačilo na Prahu. Jednotky od
Písku byly napadány kolom Zbraslavi.
My jeme te hdy měli jen lehké zbraně,
které .jsme v oobotu ukořistili. Mimo to
jsme měli pancé~~vé vlaky a němecKé
"panzerľausty"'. Těchto padlo hodně do
nařich ••nikou, V neděli jsme jich dostali od Rakovníka několik vagonů, takže
jsme je mohli rozdělit po jednotlivých
úsecích. Před válkou však tato bouchačka neexistovala- Byla to německá zbrar,
kterou nikdo neznale Museli jsme proto
vzít německého vojáka a říci mu: Uka.ž,
jak so s tím střílí. A tak němečtí vojáci ukazovali, jak se 3 panzerfausty'zachází. A tak barikády plus panzerfasty plus barikádníci se stali hlavní
silou v t oji. Bylo by nespravedlivé,
kdybychom zapomněli na ty, kteří chtěli
od českého lidu, aoychom povstali, zařadili se mezi ostatní národy v tomto
boji a kteří slíbili a nic nám nedali.
Bylo dohodnuto, že dostaneme zbraně.
V londýně na letišti byli naši letci
připraveni ^ernout dr letadel a přivézt
zbraně* Pamatuji se, jak jsme kolem
Berouna vyčistili terén, kam měly být
zbraně shozeny, Zbraně však nepřišly.
Za povstání byl.' dohodnuto, že přijde
24 letadel, které shodí zbraně r_a
Olšanské hřbitovy. Druhý den by]o « tom
znovu jednání; - zbraně měly být shozeny
na Karlov1! náměstí a Smíchovské nádraží.
Všechna bylo připraveno, ale zbraně ne-

přišly. Nikdo nám tedy nedal ani patronu.
Když jsem se po návratu ptal presidenta
Beneše, jak se to stalo, proč jsme slíbené zbraně- nedostali, odpověděl takto: To
máte tak, pane předsedo - byl jsem tehdy
předsedou Zemskéh~ národního výboru. Byly obavy, že by se zbraně dostaly do
rukou komunistůl Říkal ještě něco dál,
ale o tom nechci mluvit. Obava, že
zbraně padnou/do rukou komunistů byla tedy důvodem, proč jsme zbraně neiostali.
Odhad to byl však správný, že když zbraně
přijdou, že je ..ostanou komunisté.
Podle informací, která jsme měli o Rudé armádě, byla / té době Malinovskíj na
Moravě a Koněv u Drážďan, 200 - 300 km od
Prahy, Během celého povstání jsme nezachytili jedinou informaci, že je tomu jinak.
A to není jenom naše vina. Nám se může
říci, že naše zpravodajská služba nestála za nic. Nemůžeme na to nic "dpověd^t.Ale za co stála zpravodajská služba našich partnérů, včetně našich soudruhů z
Košic, kteří měli možnost spojit se s naší, neboí jsme jim denně dávali zprávy,
ale oni nám nedali ani
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patronu, ani informaci. To je kapitola, která se ještě otevře a bude chtít na to
odpovědět. AÍ na t r odpovíd Historik. A tak js©is_ museli začít počítat, a proto
jsme přijímali nabídku k jednání, Může se nám říci" Pros jste se s těmi Geráány
bavili? Jestliže byli ochtoni na 2 hodiny zastavit palbu, znamenalo to, že ji
zastavíme i my, že získáme čas 2 hodiny a potom třeba 3 hodiny. Jestliže někteří
historikové říkají, že tohoto času využil nep"ítel, je to pravda, ale my jsme také
v Jtét*. době nespali. Stáli jsme však na stejných místech a patrony jsme si šetřili^
poněvadž jsme věděli, že je zítra a třeba i pozítří budeme potřebovat, když je
odnikud nedostaneme. A tak jsme přijali nabídku od Červeného kříže. Naší podmínkou
bylo složit zbraně, Němci však chtěli, že jim musíme nechat možnost bojovat proti
Rudé armádě, Na tom však skončily vŤedhny diskuse. V pondělí 7.května ráno přišli
Vlasovci. Byla to armáda celkem dosti početná. Kapitán Antonov přišel tehdy k nám,
řekl, že jsou v Praze a že nám nabízejí pomoc,, že přišli bojovat po boku Čechů
a proti Germánům. Řekli jsme dobře, je to v pořádku. Dohodli jsme se, že.budou
operovat v dohodě s našimi vojenskými útvary. Zároveň jsme řekli, že pokud jdá
o nějaké politické záležitosti nebo o nějaké jednání vůči Němcům, že to si vyhražujeme, poněvadž jsme Česká národní rada a v této době vláda republiky, poněvadž
jsme byli zplnomocněni vládu zastupovat. Řekli jsme, že na tétc základně mohou bojovat a tím je to vyřízeno, Dopoledne jsme se o tom bavili, mezitím Anton;-' odjel
do štábu Vlasova, Vlasov chtěl politickou dohodu, abychom je uznali jako své partnery a spojence, aby si tím získali alibi a očistili tu černou duši, kterou generálové měli. Mezitím nastoupily jejich jednotky doboje, ze Štefánikových kasáren vyrazily na Pankrác, do Strašnic a na Žilkcv a na Lobkovicovo náměstí. .Je pravda,
že ten den nám pomohli. Vlasovci měli delostrelectvo, meli tanky. Na Pankráci hodili
Němce zpátky. 3 0 jich padlo. Vlasov však nebyl spokojen s naším stanoviskem,, nebyl
spokojen s tím, že jsme jim nedali víc, něž jsme jim jen dovolili bojovat, a tak se
Vlasovici stáhli zpět. My jsme z toho měli obtíže v Národní radě. Bylo to třetího
dne povstání, kdy někteří partneři vystoupili.a řekli: Sověti nám nepomohli, zápaciáci nám nepomohli, přišli jedině Vlasovci a ti byli vyhnání'stanoviskem komunismů.
Bude z toho druhá Varšava, skonči to masakrem -. byly to takové poraženecké řeči.
Došlo tak k ostrým střetnutím a já jsem nakonec jménem komunistické strany musel prohlásit, že se'jako komunisté obrátíme přímo k pražskému lidu, k pražském dělníkům,
a že budeme pokračDvat v boji bez našich partner" v Národní radě. Za tim účelem
.jsem nadiktoval .prohlášení ze '7.května, které začínalo: Pražský lide, soudruzi dělníci
Toto prohlášení bylo psáno srdcem, a když jsem ho pak přečetl, zapůsobilo
to na všechny přítomné. Došlo k'ostrým výpad"m naň.icb lidí proti pravičákůma Inž.
Mullerová Gusta, M^choií, Zábojník i Pražák odmítli stanovisko někťerých pravičákS
jako z abělé, řekli, že za prohlášení se musí postavit všichni a nakonec výsledek
ten, že se Národní rada jednomyslně postavila za toot prohlášení, že to ledy nebylo
prohlášení komunistické strany, ale celé Čes.ké národní rady, Já jsem to měl tehdy
osobně přednést v rozlase, ale k tomu nedošlo, poněvadž bylo třeba př.ojít několik
barikád. Aby nemohlo dojít ještě k nějakým dalším věcem, udělala se ještě ta věc,
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mně, místopředsedovi Čepké národní rady,
a že tedy jakékoli^ rozhodnutí, které se
udělá bez mého souhlasu, je neplatné, že
naproti tomu však jakékoliv rozhodnutí
je závazné pro Národní radu. Těžko jde
z mých úst, ale bylo to opatření nutné,
abychom to měli "na beton" v ruce.
To skončilo a došlo k další zajímavé věci - přijeli Američané. V pondělí 7-května večer přijali k nám. Cestovali po středníchČechách, byli ve Velichovkách u Schornera a v 7 hod.večer
dorazili k nám. Byly to 3 tanky, 6-7
mládenců, amerických důstojníků. Mluvil
za ně seržant-četař, který mluvil česk§:, byl to sociální demokrat z Brna,
který v roce 1938 emigroval do Ameriky
jako syn německého sociálně demikratického poslance. Tento seržant (Taub/?/)zpravodajčík - tlumočil, proč přišli .
Řekl, že přicházejí-od generála Pattona
velitele americké armády, který obsadil
prostor kolem Plzně a že on nabízí pomoc Praze, konkrétně České národní radě a že k tomu. je třeba, aby Česká národní rada oficiálně požádala Pattona o pomoc, a.by byli vysláni do Plzně 2 delegáti
a že druhý den, 8.května ráno ve 4 hod.
bude americká armáda g Praze.. To nám nabídli. Za •'..Ho těžké situace je lidsky
pochopitelné, že mnoho těch, kteří slyšeli tento vzkaz vyletěli se židlí,
zvedla se i ruka a - hurá, jedem za Pattonem. A já jsem řekl, že nepojedeme
k Pattonovi, že nemůžeme j et k Pattonovi,
že nesmíme jet k Pattonovi. Řekl jsem,
že jsme oficiálně vláda republiky - měli
jsme zplnomocněni - a že máme spojeneckou
smlouvu se všemi, že jsem všechny vyzval,
aby nám poskytli pcmoc a že nemůžeme tady
vejít v áeparátní jednání s jednou armádou, čímž bychom porušili naši smlouvu
a jejího ducha.
Soudružky a soudruzi, nemám chuí lhát.
Já jsem nevěděl, jestli to, co jsem říkal, je nebo není pravda, zdali to tak
je nebo není, ale říkal jsem to tak.
Jestli by to bylo bývali porušení spojenecké smlouvy, ale o něco jiného. Byli tam také ti, kteří říkali: Jědeme
k Fattonovi. Uvědomil jsem si, že ve
4 hodiny ráno by byli v Praze a že na to
můžeme vzít jed, A jak to dopadne zde?
Kdy je odtud dostaneme? Vždyt revoluce
neznamenala jenom vyhnat Němce, ale znamenala také dobýt moc ve státě do rukou
pracoujiccíhn lidu, zanmenala nový spo-.
lečenský řád, vládu dělníků a rolníků.
Uvědomil j sem si, že jestli zde budou
Američané, pak čekká buržiasi, maloměšťáci a všechny pravicové síly budou v nich
mít mohutnou cporu, takže vývoj v Česko-

slovensku by mohl jít zc?la jinak-. Byli
bychom sice osvobozeni od Němců, ale t^j
za svobodu, za sociální svo_~du by m o M
být prohrán« Tak jsme uvažovali -my, komunisté. Jestli nás za to bude nebo nebude
soudit - máme to právo. My jsem 6 let bojovali za toto a bylo naším právem bojovat za to až do poslední vteřiny; což
jsme také udělali. Proto jsme t Q t° pomoc
Američanů odmítli. Ovšem požádal jsem. ab
tlumočili partu generálovi Pattonovi naší
prosbu, aby nám dalš zbraně a střelivo,
že toho d^bře využijeme. Naopak, když nám
z Plzně naši povstalci se zbraněmi jeli n
pomoc, cak je Američané chytli a do Prahy
je nepustili. Když jsme to tlumočili Američanům, tak s politováním odjeli. Do svo
smrti budu tedy mé rozhodnutí pokládat za
správný čin, poněvadž jsem to udělal ve
službách'revoluce, ve službách toho, za
co jsme bojovali.

Poslední den nabídli Němci jednání a kapitulaci prostřednictvím Mezinárodního
červeného kříže. Přišli v 11 hodin v poledne, vedl je Tussain, jeho kolega a
oficíři. Jednání trvalo do 6 hodin, bylo dvakrát přerušeno^ nebot Němci museli
jít na různá místa v Praze a nutit své jednotky, aby zastavil? boj. Ve 4 hodiny
jsem §ej hnal na Masarykovo nádraží, kde museli zakročit. Dověděl jsem se, že
např. v tomto okamžiku může děkovat. s.Koucký, že je na tomto světě, poněvadž
byl mezi těmi, kdo byli na řadě. Tam jich bylo totiž zastřeleno 40. V 6 hodin
jsme podepsali, že se nám vzdají do zajetí, to jsem museli pustit z hlavy, nebot
na to jsme neměli síly, chtěli jsme však, že těžké zbraně zůstanou na místech,
a lehkézbraně na okraji města. Nevím $ak se to stalo, že v té smlouvě, ktenou
jsem podepsal, bylo řečeno, že žěžké'zbraně zůstarou na okrajích města a že lehké
zbraně nechají na území naší republiky, než utečou na západ. Stalo se to však.
My jsme dali souhlas, aby odešli. Mře jich vsak neutelko, poněvadž celá Schernerova armáda měla 950 000 muži na začátku dubna a. na začátku května, když byla
prováděna likvidace u Čerčan a Miroti.c, bylo tam 859 990 německých vojáků a důstojník;. kromě těch, které kryje naše česká země. Mezi těmi, co utekli, byl i
sám maršál Scherner. Ze severu /šak P.jdá armáda ur.avírala Němcům ústpp,
Ráno 9.května byli ve 4 hod- v Kobylisich Krasnoarmějci. Ještě večer, 8.dubna,
než jsem podepsal, - když to již bylo jednohlasně odhlasováno a všichni komunisté,
kteří tam byli, např. i Václav David, jmenovitě zvedli ruku - vyžádal jsem si
ještě 5 minut na rozmýšlenou. Chtěl jsem vědět, jaké jsou zprávy o Rudé armádě,
Zvláštní služba, která odposlouchávala rozhlas mi řekla., že není nic nového:
Malinovskij, že je naMoravě a Koněv na sever rd Dráždan. Mám na to tolik svědků,
že mi to nikdo nemůže upřít. Přitom je to však tragické. Z mého hlediska to však
nebylo divné, poněvadž se události valily na naši hlavu, nespali jsa® a měli
jsme velké starosti. Nikdo se však nepostaral o to, aby nás informoval, že se
Rudá armáda žeňe na pomoc ku Pr^ze, Budeme muset jednou postavit otázku: Proč
to vlastně tak bylo? Proto jsme ;aké byli druhý den tak překvapení; kdybychombývali. věděli, že je Rudá armáda na cestě ku Praze, tak jsme se s nimi večer nebavili. ¿tekli bychom si, že to do rána, vydržíme. Museli jsme však jinak uvažovat,
když jsme předpokládali, že máme před sebou 2 nebo 3 dny bojů, ňe nemáme patrony
a že nám začínají barikády padat- Na jedné straně jsme věděli, že je pc válce,
že Německo kapitulovalo, na. druhé straně si však uvědomovali, že nemáme patrony.
Jak jsme tedy měli rozhodnout? Proto bylo naše rozhodnutí takévé, že podepíšeme.
Historie nás za to bude soudit - my jsme to však dělali ve víře, že sloužíme revoluci našeho lidu.•
9.května byla Rudá armáda v Praze, přijeli naši z emigrace, vláda byla v rukou
lidu, strana byla zorganizována, měli jsme v rukou továrny, buržoasie to prohrála. Mám za to, že jsme udělali poctivou práci. (Fotlesk)

Řekli mi - napiš o Majálesu.
Nevím, zda-li plně vyhovím tomuto přání, budu-li líčit pouze své zážitky, ale
dejme tomu.
Jsa členem studen ské policie, podřízen přísnému velení, bylo mi po polední odebrati se do PKOJIF a zde zajišíovati potřebné. Provokujíce svými uniformami a salámy u boku, odebral se náš specielní oddíl, v počtu tří mužů, na předem vytčené stanoviště.
Průvod zastihl nás již v plné činnosti. Pracne jsme vyklízeli místo pro pozounéry a čestné hosty, a marně jsme upozorňovali několikatisícový zástup, že musí ustoupit a udělat místo pro průvod. Co však zmůže hrstka s jedním mikrofonem.
I vyvalil se průvod a masy se střetly. Obrovské moře hlav, s tu a tam trčícím
transparentem, se převalovali se strany na stranu a hněv šlapaných se obrátil proti nám a my byli kamenováni a proklínáni za špatnou organizaci.
Nevím, zda-li byl někdo ušlapán, viděl jsem jen praskati zábradlí a padat
]idi d« vody.
Volbu krále popisuje kolega a tak tedy jak probíhal další program.
Nevím. Odklízel jsem rozšlapané lavičky, zamezoval předbíhání ve frontách,
uklidňoval od; alkoholu příliš veselé a snažil se uklidňovat' "nemyté krky", prostě
milovníky big beatu, kteří svoji lásku dokazovali ničením židlí. í\fazvu-li tuto
činnost prací, pak jsem se též" bavil. Účastnil jsem se dábaty s Allanem Ginsbergem (přísahám, še nejsem sexuálně úchylný, ani nechci zběhnout ze studií), stál
jsem třičtvrtš hodiny frontu na pivo (vždyt nejen salámem živ je člověk),• prohlédl jsem si -zdemolovanou sádrovnu, obdivoval se mučírně, napjatě sledoval přednášku v sexuální poradně, ale pak už opět sluíba zavolala a tak jsem, drkotajíce
zuby, střežil reflektory a poslouchal big beatové skupiny.
Při volbě Miss Majáles jsem poctivě svítil a jelikož náš tisk se nehodlal
zabývati takovou maličkostí, dodnes neznám jméno dívky, která zvítězila. Mohu
však odpřísáhnout, že byla krásná.
Skončila volba, uklidili jsme reflektory a promrzlí až na kost jsme se urychleně odebrali do levého křídla sjezdového paláce. Tam bylo teplo a absolutně nic
k pití a ke kouření, ale za to tam bylo veselo, zvláště, když se objevila Miss- Podrastické rvačce se nám ji podařilo dopravit neporušenou na pódium a pak v bezpečném kordonu na tramvaj. A potom, to už se- jen sedělo na zemi a zpívalo až dlouho
do noci, než jsme zabezpěčováni kordony kolegů v modrém i my odpochodovali domů.
A to by tedy byly mé skrovné zážitky z Majálesu. Jaký byl? Snad dobrý, snad
výborný, snad slabý. Ostatně, vždyí jste tam byli také a asi jste viděli víc.
D. S.
PS. Víte, že naše škola získala první cenu v soutěži, vypsané VOV k Majálesu, za
účast, organizaci apod.?
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C~pký národ je nÄroäsni nápaditjrn sa snyslsm pro' dobrý vtip. Již od dávné
minulosti ař'1'1 tá<cy'é legrace, že sháněl krále všude, jen ne na vlastním dvorku- "."-li jsme král3 německé, polské i švédská a tito se vždy těšili veliké odd&msti čeákiho národa. -Vládl tady skutečně král všelijak/ ba dckor.ce : ta 1ereza ze sveta r a.Lps-to\ prot:
Lee os si ti králové odvezli, leče3 železného
přivezli. takže n:.š národ vzkvétal a vzkvétal. >ľokdo by c i ředkl. že už tedy
nemůžeme nic poznat. Ale chyba! Na eäfcetrotechnické takultě vypočítali na kybernetickém stroji Kavkaz, nebo Urči• nebo jak se vlastně jmenuje; íá jsme dosud
neměli krále ajisrick^hc•/ Na obhajobu'našich předků nutno poznsmenta, ze 'oni
žádnea Ameriku neznali a proto tak pozdě postavili první universioU. ZaostalciAle je to geniální vypočet že? Tak si tody řekli, se sttrou tradicí starý výběr
krále a vzali pana Ginacer.-á, když předtím jej Vyzvedli z jedné nedaleké restaurace a odtrhli od metly lidstva nebot tady u nás cht-'l asi zaret^t a posadili
ho na trůn čef ký za mocného hluk .1 svých : eniálnícL hlav. J3 sice otázka, který
básnik by ?htc-- být králem a čím by potom. byl jer tli králem, n :bo básníkem, ale
to nebudeme ro:,ébírat, protože každý ví odkud ben pán přišel, iíusi se ale vyzvednout velikost humoru, který vlád r e na el ektro fakultě. J 3 p^.vda, že tam u. nich
studuje hodnľ rtud.-r.tů z rozvojových zemi a. tak se dá usuzovat; že se jejich fakulta teprve rozvíjí, Frejeme jim tímto další veselé rozvíjeni- Takové americké
rozvojové rozvíjení. Ale v::poměl si nějaký č'ský Eda z Luroru a sním nějací zeměcělr'-í nevolníci ze zapomenuté varty d> ivitsko-suchdolské, Vzpoir.cli si na to
dováže.>-é s«?lezc a hvlo jim jeit-. více nevolno, a i když někteří byli maskovaní
vojenským úbor srn nevolně povstali.- Švřká se sice c liě.iákéx pokeru .'hora; možná
"že v -obrn maji prsty i cnypL-.i bohové, ale pravda je, že první :.mpnls dali nevolní
. ,l_d.-: v ha í^ec' »
:ali -tito neót astríci maljko českého sedláčka Sedláčka ze
spřízněného stavu městskéhc toyeryšetva stavebního a dosadili jej na r.toLec krá.t--neřôaá'tr ...k 1 čdrcdilec zbělil v nedávne době ze sečláčkevání,
rsky hdv'fcenf
a kc v¿0.-; v.o p ¿j i 3t.ouDla a. d o! se do stejně dob-e prosperujícího odvětví národního br ipodiřotv:' zmíněného stavebnictví.- Tím 3e zkazil celý elektrický humoi Cd té ;oby b~:.kál elektrický kraí;áliretrraadein ELF tak smutně a nespolehlivě, že zvolil i. královnu.krásy z českých zemí- Elektřive předtím tri svitně-proudíc:' se zadrhávale. nad takovým š-->vinismem a stejně tak se zadrhávaly předtím tak
elektricky energi oké hlasy. Mezi promitivními nevolníky nyní neexistuje vetäí
urážky-než i ty olektrotechniku!
orac ora.
•ak tedy
stavař staví
budík budí
tik počítá
básník al si básní
a pravý Kra.l ax kraluje
v,
českv
moudře!
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Sotva co se převalila po Václavském náměstí důstojná i jásající Prvomájová
v

řeka, již tu se do pražských ulic dostavuje invaze předmajálesové i majálesové
nálady a očekávání. Již od dvou. hodin houstnou senzacech+.ivé zástupy Pražanů
na Staroměstském náměstí, k Letenské pláni a dále k Parku kultury a oddechu,
v místech, kudy se bude za hodinu ubí- *at nčekévány průvod. Sváteční První máj
vstupuje do druhé a závěrečné etapy.. Ta náleží zcela manifestaci studentského
humoru, veselí, vtipu vážného i nevážného, jehož nakažlivým ncsitelem může být
jedině překypující, nápadité mládí. Já jako poctivý a. stále zaměstnaný člen
studentského policejního sboru, jsem nucen přenechat chtě nechtě podrobnější
popis majálesovéhc dění svým kolagům,
Totiž po celý průběh majálesu, kdy mne uniforma z "Klarinetu" postavila
mimo centrum dění jsem se sám utěšoval, že si konečnou solidní představu o majálesu 65 udělám teprve až ze stránek tisku. Však proto jsem také patřil k nejagilnějším ochráncům klidu pro novináře, televizi a roz'.las při Velké scéně.
Proto 2.května nedočkavě otevírám, co jiného, nežli "Rudé právo". V článku,
kterému by rozsahem vážně konkuroval i odstavec o předpovědi počasí se dovídám,
že průvod &rval celou hodinu a půl a ještě že vedle hesel a obrazů vtipných byla
v průvodu místa nevkusná a nevhodná, Podepsán samotný - mi

jinak bez podpisu.

Jan Čistin ze "Svobodného slova" na to šel jinými metodami. Večer v tom frmolu
se mu podařilo ze sněžící televizní obrazovky doslova vydolovat jedno a půl hesla.
Zbývající půlku si ovšem domyslel, bože. kde bysme to byli... Tak se mohlo výmluvnou dominantou jeho článku stát "Tatínku a maminko, místo auta miminko" a
"Dáš-li více píce, utopíš se v mlíče". Druhé heslo je uváděno jako připomínka
studentů zemědělství. Konzervatoř by ovšem rozhodně měla určité výhrady ke komolení jejich transparentu "Více píce pro naše umělci". Zbytek článčíčku je
nadčasový, garantovaně s úspěchem použitelný i pro příští : ok.
"Mladá fronta" - Zajímavé,
Skutečně se zde objevují fotografie z majálesu.
Včerejší majáles to bylo také plno sličných i o něco méně sličných v bílohnědé
uniformě upjatých mužů, boků pevných i tučných, moment, ano. Psaly to všímlé
ženy, Zdenka Šíastná a Dana Posekaná, Dále dočítáme se o natřásající se Stelle,
kandidátce na královnu krás,r, o pazvucích z nemytých hrdel (Dana se Zdenkou
si v dětství v rodné vísce často hrály i na indiány, proto také nějaký ten
výraz pro hlavy prokletých skunku a Šošnů se občas dostane i do stránek Mladé
fronty.) Dále psáno něco o létajících trnožích a andělu na motorce, Myslím-, že
anděl by mohl svoji motorku, jak je z neznámého důvodu pojmenováván jeden
"zhuntovanej bicykl" pisatelkám darovat. S jeho použitím by stihly psát ještě

krásnější články, nejen o majálesích. Zmíněná Stalla, tedy Stella Zázvorková
byla náš kandidát na krále majálesu. Bohužel se na poslední chvíli omluvila,
Natřásala se tedy pouze díky pokusu o žurnalistické rutinérství na stránkách
Mladé fronty. Nedávejme žádnou vinu našemu letáčku "Volte Stellu!".
Zcela wážně. Na Mladé frontě se mi nelíbí především odtrženost a indiference od
veškerého nadšení, nezřídka i obětavasti v- přípravách NAŠEHO majálesu, nedocenění jeho základní myšlenky, z čehož pramení i nedostatečná informovanost,
úrovní se podstatně neodlišující od prostého člena publika.
Souhlasím s O.Lhotovou z deníku "Práce", podle níž pravá studentská recese, psina, švanda, vylomeniny se mohou rozvinout do patřičné plhohodnotné,
plnokrevné šíře teprve tehdy, až budou mladí jen sami mezi sebou a nikdo jim
nebude v rozvíjení překážet. Souhlasím, nikoliv pro samotnou myšlenku isolace
studentského podnikání,

ale pod vlivem big-beatových výtržností. Viníci byli

totiž 15 - 17 letí. Rozhodující ovšem i v budoucnu bude byznys a majáles navzdory naznačeným demo-lacím v PKOJF byl podnik vysoce aktivní!
- bathe -
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Do Budějovic, že cesta je ouhá, jsme pocítili důkladně na své kůži minulou středu, kdy jsme vyrazili co by výprava pražské VŠZ na budějovické majáles.
A vzrušení co při ní zažijete, to by jeden nevěřil. Co? Že opravdu nevěříte?
Tak si tam zkuste dojet naším školním autobusem! Všěchno má svůj konec, skončilo
i cestování a my se octli ve studenstkém klubu budějovické větve pražské VŠZ.
V klubu to vřelo. Zrovna probíhala volba kandidáta na krále majáles. Volební
kampaň byla takřka monumentální. Nejčastěji bylo slyšet: „Jen Bulín je pravej,
Bulín je náš" a nebo zase „Bulín je vůl jen Sobol je pravej." Skandování a hesla
se vzájemně prolévaly až do dvou hodin po půlnoci. Obrovský úspěch sklízel i
náš program - CACHTANI skupinky Jana Karhana.
Teä musím ještě•potěšit naše milovníky nočního života. Do dvou hodin
vydržely jen Budějovice. Praha nezklamala. Díky Eudre Totkovi a jeho dřesbandu
a díky celé naší skulině se dveře klubu zavíraly již téměř za bílého rána.
Majálesový průvod nám hodně připomínak Praha« Přesto však v něm bylo mnoho
původního a můžeme směle říci, že i když se na. něm podílely jen dvě fakulty VŠZ a Pajdák, přesto se vydařil. „Křtění a požahnání" majálesu provedli děkan
budějovické fakulty VŠZ a s.prorektor Vrba mohutným tuplákem piva. A pak už se
vyrazilo. Snad největší úspěch měli muži převlečení za diváky a to tak dobře,
že by se mnohý „bujarý" mladík mohl splést. Jen ty nohy!
„S poctivostí projdeš celé pohraničí" hlásal nápis v rukou „ošumělého muže".
„Vadí-li ti alkohol v práci - nepracuj", „Radujme se, milujme se, stipendium
všechno snese" a nebo„Pedák a vojáci zvyšují populaci" - to jsou útržky z průvodu.
Mrtvola s transparentem „Zemřel jsem následkem pětileté konzumace v menze" nabízela všem přihlížejícím ménzovní „speciality". Četné alegorické vozy, spousta hesel,
pěkné kroje a převlečení - to byl ráz budějovického majálesu.
Ani naše „reprezentační skupina nezklamala. Řvali jsme až do totálního ochraptění - což se také v závěru projevilo. PriVvod zakončil svou pouí městem v budějovickém PKO. Volba krále nebyla nijak dramatická. Ze dvou kandidát" jasně zvítězil Bronec z VŠZ.
Další radovánky lidu obecného - jako závody v neckách, volbu miss Majáles a j.
vám bohužel nemohu vylíčit. Předpokládaje stejný způsob cestování zpětj, jsme byli
nucení vyrazit dříve, abychom do Prahy vůbec dojeli. Cesta však uběhal poměrně
klidně.
- jr -
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mlcis,
když
otázkou se pocuchala osnova,
Bojíš sef
bojíš
o svůj pláč»
Ale vž dyí
máš ještě do vzít.
Tak ber
a nenech
padnout rosu
roztrhat se stín.
Tak ber;
než dveře němoty
vezmou si sen.
Ne
šetři křišíálem
vždyí
slzami trhlinu nezašiješ.
Podívejtříští se noc
karmínem
plní se den. .
Tak,
usměj eeodpověz,
A nebo mlč
mlč
vždyí stejně
nepřekročíš
práh.
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Ten dům stojí úplně na kraji města a tak každý z nás, který
jde ven na procházku, musí okolo něho projít. V něm si každý deň
hrají dvě děti. Jemu je-právě tolik, že po prázdniných půjde do školy
a jí tolik, že chodí do druhé třídy. Tak si tam hrají a nevadí jim
že okolo nich procházíte a nev'ímáte si jich, snad také proto, že
vždy pospícháte a ani hlavu nezvednete, snad proto, že okolo domu
jsou ve dvou řadách staré topoly velikáni. Ale ještě za nimi, úplně
za nimi jsou vysázeny mladé břízky. Mohu vám to vyprávět jen proto,
že jedna z oněch břízek je poraněna a tak když jsem také pospíchal
okolo, zahlédl jsem j~k z bělostného k mene vytéká míza a bylo mě
jí líto. Došel jsem až k ní, ale viděl jsem, že ji asi nepomůžu,
že to dokáže jen zkušený sadař. A pak jsem spatřil celý ten osamělý
dům. Uvnitř bylo slyšet dva dětské hlasy a puštěné rádio. Nezaklepal
jsem, abych je nevyrušil a vstoupil jsem dovnitř. Jelikož mne nezpozorovali, zůstal j.sem stát u dveří a poslouchal.
"Umíš nakreslit loď?" ptala se ona a. přistrčila mu čistý arch
papíru.
"Tak dobře. .Já nakreslím loď a ty nakresli rybu"!
Zprávy československého rozhlasu: Dnes byl na nevadské střelnici
proveden další podzemní ..
"Ale takhle lod nevypadá! Je moc vysoká a to by se převrhla."
"Vypadá, orotože tak jsmp ji kreslili ve školce."
"A kde máš nějaké lidi?"
"No, někteří jsou tedy nahoře a někteří tedy dole v podpalubí."
a v uplynulém týdnu sestřelili síly Fronty národního osvobození
dalších deset §trojů yládních s n a vyřadily z boje dvěstě... „
"Ale vždy t ta lod narazí na tyhle ty skály."
"Kdepak, ta přece pluje, na druhou stranu, protože tadyhle má
předek."
"A co kdyby byla bouře? pak by třeba mohla narazit."
V tu chvíli jsem si vzpoměl na poraněnou břízku a jak jsem přišel,
tak jsem zase potichu odešel, nebot jsem jj chtěl opět spatřit.
Stála tam ve stínu starých topolů a tuhnoucí míza měla v zapadajícím
slunci'růžový, až načervenalý odstín, Dále jsem šel se sklopenou
hlavou. Stále jsem si říkal, že ta břízka uschne, jestli nepůjde
někdy okolo zkušený sadař, A tak nyní chodím k ječhomu stařečkovi
a vyptávám se ho jak se pomáhá poraněným stromům. Mnozí'lidé, co
mají doma celý nábytek ze dřeva, mne nazývají podivínem. Asi tu
mou břízku neviděli a nebo jsem skutečně podivín.
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Být spokojen s tím, co máme je ctnost, ale být spokojen s tím,
co jsem je slabost.
Mátsche
• o

o

o

Je něco horšího, než nemít radost, a to nemít naději.
V. Dyk
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Ve dvacátých litech začínají se budovat "na černo" Výhledy. Státní regulační
komise zaměřila svůj perspektivní "zelený pás pražský" právě přes prostor, kde
se stavěly ^ýhledy,5a proto také od roku 1936 dvsledně ztěžovala rozvoj obce na
těchto místech.
V roce 1934 byl starcstou Suchdola opětně zvolen komunista Josef Huml,
vláda ho ve funkci nepotvrdila, obecní zastupitelstva bylo rozpuštěno a správa
obce vedl vládní komisař. 1936 přestal na Suchdolském statku hospodařit nájemce
Lacina. Nájemcem statku se stal Němec dr.inž.Karl Werba. V roce 1938 přišel
Suchdolský statek do dražby. Koupila jej poděbradská záložna a prodala statek
obci pražské. V kritickém roce 1939 měla obec 4 225 obyvatel, 681 domů. Příchodem Němců výstavba na celou dobu okupace ustrnula. Autobusová doprava byla zavedena r.1931, kdy se také v suchdolských domcích rozsvítila elektrická světla
a to od restaurace "V ráji" ke konečné stanici tramvaje č. 7, provozovala ji
souKromá firma H.Šebestián se dvěma vozy. 0 rok později, převzala autobusovou
dopravu obec pražská a linkou "Rfl jezdilo se zpočátku až na Letnou.
I-řicházím k naj smutnějšímu období - období okupace. Za okupace se tisklo
ilegální "Rudé právo", "V boj", "Rudý Suchdolák", rozšiřovali se.zprávy zahraničního rozhlasu a pořizovali ilegální legitimace. 0 v;;ech činech, obětech
a událostech mluví nejpřesvědčivěji řada jmen popravených, umučených a padlých.
Končím stručně napsanou tisíciletou historii Suchdola. Období, která následovala, máme možnost sledovat sami.
- pp

2ít život bez problémů
uprostřed party,
žít život bes problémů .
a.rna-za.tkarty,
a pak so natáhnout a civět
do mraků,
prožívat každodenná
1
náruč zázraků.
;
0 půlnoci
ze středy 22.4. na čtvrtek se podivná postavy k ná-i
v /*
drnzi Tusnov p oři a ly trousiti , Oblečeny by ly v bytelných oděvech s pokrývkami rozličných tvarů,některé nesoucí stuhy s nápisy slova ,pro mne tajemného,STEZKA.Na zádech houpati se jakési rance,z kterých porůzných předmětů vykukovati bylo vidšti,
v rukou strunové ne stroje různě tvarované.Rychle jsem vspěchal
do svého příbytku.;'Tolik nezasvěcenec,
A zatím tvá předsevzetí,zásady,
všední nálady,dohledné úkoly,směrnice upjatého chování,černé myšlenky,
a mnoho těch každodenních s 'tarostí
v tobě naskládaných díky škole a.
jiným institucím,odpadáva jí s každým
krokem,kterým se přibližuješ k hloučkům na nádraží,až jsi posléze stanul zcela ty,nahý,uprostřed dítek
přírody íO.století.Pak se naskákalo
do vláčku a Jjelo se.
V ranních hodinách se šest skupin
rozešlo z města Liberce do šesti stran.
A tak se vyráželo,déšť neliják,Sníh
nesníh,všechny čtyři dny,s tím rozdílem-v různých denních s večerních,
nočních hodinách-každý cíle svých
možností,
Denně si každý svou trasu odšlapal/kolem dvaceti kilometrů/,
potmo "odpočíval,popřípadě se umyl,ale t.o si každý rozmyslel,
protož e byl na Stezce jeden,co si šel mejt nohy a jednu si zlomil; zasedl,snděl,skotačil v kruhu svých spolužila palů-.Ostatně
při j čí t e a poznáte na IV.Stezce,která bude s největší pravděpodobností ve dnech 15.10.-20.října 1965 na Šumavě.
Zakončení Stezky bylo v Harrachově na Rýžovišti,kde se sešlo
v?'ech. (•• traá*3073tezka-řů, kdo bylysPředány odznaky Stezky,rozc leny Stříbrné podkovy za různé činy pro blaho trady,vyhodnoceny první ceny soutěží O ne j lepší nalezený kýč1, ,Ne jhodnotně^
ší abstaktní předmět''-tyto předměty bylyneše'ny z dálek větších
než 60 km.První cenu prvé soutěže získalo sva-té sousoší, cenu
druhé soutěže časem zchátralé kolo menšího žebřiň"kujzvláštní
cena byla udělena předmětu všestranného použití -důkladně opotřebenému nočníku.
Ceny byly uděleny majitelům ve formě určitého množství českého
lidového nápoje.
volba
Zakončením zakončení Stozky. byla Miss Stezksr, kterou se stala
P")lská studentka Vanda /cel"'- jméno nebylo oznámeno/.Při této
příležitosti jo nutné vytknout činitelům TAJfu zdlouhavou a bezúčelnou -oroceduru této z- ležitosti.
I pres to,že Svatý Petr poslal déžč isníhjse Stezka vydařila,
takže se všichni v říjnu ppět setkají.
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Kdo .je více mladých, lidí pohroma děj cybvzlá.yt e se stehny'mi sejmy/jak tomu bylo na Stezco/^e zdravj? veselo-j.e axióma. \
Bohužel vyskytuj".', se lidé,kteří ťo ťo- nf c h/p ou, a- proto dělají
zbyt "cil , pro no.rm;''lni ho člověka íiopochdpitelné překlepy. ••••:PJ?j&te sá hrát na pešky
pánové maj obušky- •

Služební hlášení.
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TAJNÉ

Mí sto sHombrechtice okr. Debilov
Den i 25. duben
Terna ;Jak jsem zlikvidova-ľ kontrarevoluci.
Za podstráémistra Curclu vypracoval
D.Setna
Vykonávaje svojí obvyklou odpolední pochůzku,byl
jsem podezřelými zvuky upozorněn,že se děje nebo bude dít
něco nepřístojného.Vyhlásiv si první stupeň bdělosti,bistře
jsem postupoval vstříc hrozícímu nebezpečí.
Smírem ed hor,jež leží nedaleko,ppstupova1 početný houfec
individuí podivného vz~zř~ní,jež sd*'l se býti sešikován v
bojové formaci.Na čele šiku,tu sevřeného, tu rozeyľeného/smysl
této bojové taktiky není mi plné jasny a. žádém tudíž touto
cestou o" vysv .'tloní/kréooló stvoření,pravděpodobně ženského
pohlaví/bližší pooiš pro případné stíhání doďám na požádaní/,
jež v ruce třímalo zvláštní předmět, který b^.-dobře mohl být i
štvavou v siláckou. Zjistit se mi jej však .n'epo dařilo., nebo t
dotyčná ho z neznámých důvodů neustále třímá lav-v rhce a pochybovala j--Hi v nepravidelných intervalech'nahoru a S-olu.ý
Pddél v ; "e uvedeného '''"tvaru pochodovalo několik mulů,
oblečených v různé kusy plachtoviny.Na plecích měli zevěšeny
zbraně, pravděpodobně cizí výroby, je jichž kalibr a značku''se
mi nepodařilo z -jistit,neboť jich nepoužili .Na—zbraních těch
byl napnut bli"e neurčitelňý počet drétů , o které z důvodů,
maskovacích neustále zavaľovali,čímž vydávali protivné bzučení.
Déle ' se""kolem. pihybovyli 3,pravděpodobně zpravodajové
západních listů,kteří vytrvale fotografovali výše popsaný útvar.
Útvar pak sestával z jedinců obojího pohlaví,částečně unifor-.
mováných nebo spise v oblecích vhodných 'pro polní podmínky.
Viditelně nebyli ozbrojeni avšak na." zádech nesli rozmanité torny,
jež mohly obsahovat i velký počet hrubých kusů či jiných zbaraní
hromadného ničení, Zřejmě však šlo o útvar bojový,protože zpívaly píseň,ve které seněkolikráte opakovala slova-vojáci,řada,
jiti.
Celý útvar postupoval ve směru Cvambeřice,Holopesy, /isoňůataš.
Jen v jednom momentě tento směr opustili a provádějíce obchvatný
manévr ,rozdělili se na A team a B team.Oba teamy postupně měnily směr postupu.Na JJV okraji náměstí,které při svém obchvatném
manévru obcházely,se oba teamy srazily a s mohutným řevem počaly
do sebe strkati.V tento moment jsem saplesal,nebot jsem pochopil,
že i v táboře našich nepřátel existují neshody.Byl to však klamný
manévr,který bohužel snížil moji pozornost natolik,že se jim opět
podařilo se zformovat,aniž jsem tomu zabránil.
Rychle se vytvorivší útvar postupoval bystře k rozcestí,na němž
stojí pýcha našeho města-ukazatel směru na. Cvamb e.ric c,Prachsakry
a Hlinomazy.I vytvířili a wbklíčili náš ukazatel.Ve středu
obklíčení postavili se ozbrojení muži a ještě jeden,který se
*

i

začal podivns kroutit. Ostatní opakovali jeho činnost a začali vykřikovat hc.sla,
která byla určitě sporstá nebo protistátní. Křičeli totiž: Hoky-koky a Uáááá,
přičemž se ohýbali k zemi. Tato činnost mě jen utvrdila v přesvědčení, že se
snaží vyprovokovat státníppřevrat a proto jsem rázně zasáhl. Bystře jsem zatknr.l
nejblíže stojícího a nedbaje protestů jeho i ostatních, odvelkl jsem ho na strážnici. Tímto zásahem bylo spiknutí částečně zdecinováno. Spiklenci chvíli rokovali a několik jedinců, aby podpořilo náladu, počalo zpívati bojovou píseň, která
měla za účel snížit obranyschopnost našeho státu. V písni též zpívali něco o policajtech a o tom, že si na někoho nepřijdou.
Já zatím provedl předběžný výslech zatčeného a zápis i s popisem přikládár. jako
přílohu č. RX206.
Zatím bojová nálada v šiku nepřítel silně 3toupla. Počítaje s tímto
ad a jsem propustil zatčeného,
ad b vybavil jsem se pendrekem,
ad c jsem vyhlásil bojový poplach 1.stupně,
ad d jsem se vybavil posilou.
S odhodlanou četou našich příslušníků v plné polní jsem v rojnici postupoval
k výše uvedené křižovatce. Mohutnost i odvaha naše a bojové odhodlání, též c-bušky
specielní, zapůsobily natolik, že zdeprimovaný houfec jal se zpívati bojové a pochodové písně předků a přátel našich a opustil urychleně bojiště. Jen několik
individuí se ještě snažilo pokřikovat, ale i jejich hlssy zanikly a zdeptaný houfec opustil křižovatku ve směru Cvambe^ice - Visonlataš.
Jen já zůstal a pro jistotu jsem ještě 12 hodin hlídkoval za podpory lhhkýchkulometů a početného mužstva. Na obklíčené křižovatce se však již nic nedělo.
Ve 3,00 druhého dne jsme tedy ustoupili a opustili křižovatku.
Tak se mi tedy bystrým a účinným zásahem podařilo zlikvidovat pokus o kontra-..
revoluci.
Podstrážmistr

Čurda v.r.

1

PS. Z ústního podání se mi doneslo, že houfec učinil pokus o likvidaci spdrLníhc
konce města (100 m od křižovatky), ale dodatečně od likvidace upustili," posvačili a odtá li směrem na Čvambeřice.
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Hliněný, ultraminiaturní kabaret.
Autoři: Jan Šebek, Jan Karhan '
Hudba : Stanislav Pavel, zpívá, Eva Dědková.
I stalo se módou kritizovat nahoru. Tož tedy kritizujeme, kritizujete, kri tizují.' Nškdé méně, někdo více dokonalej ale kritizujeme všichni. A z tohoto rámce
nevypadá ani cachtání. Drží še. této mody, tu méně, tu více zdařile. Pře.s svoji
študáckou specifiku má Cachtání velmi mnoho společného s Luxorskýrd pořady. Snad
jen místy drzejší a dravější, což patatně není na škodu.
Jako celek působí pořad trochu neurovnaně a nauceleně. Jeho zájem skáče
z předmětu na předmět a místy se uchyluje-íc alegoriím nad hranicí srozumitelnosti.
/Švec/ Příliš velká volnost textu dovoluje časté hraní si se slovy, které někdy
bohužel na úkor hlavnímu smyslu.
Kabaret má skutečně řaáu chyb. Potřeboval by režiséra, který by dal pevnějíí
osnovu, potřeboval by výraznější zpěvačku, potřeboval by vytvořit osobitější styl,
potřeboval by lepší zvládnutí textu, potřeboval by...
Ale přes .to přeze všechno je to kabaret dobrý. A opravdu stojí za to ho tfidět. Je takovým jakýmsi odrazem nejčerstvější současnosti a myšlení nás studentů.
Těží z uvolněné situace, vysmívá se, žahá a parodujo chyby minulé i současní,
cbecr.é i jen specifické pro naši okolu, ale zaznívá z n'ho i ta skrytá struna
nekonečného smutku a strachu z hlouposti lidí.
Si?toři se umí dívat kclem sebe otevřenýma očima a nebojí se mluvit o tom co
vidí bezprostředně a bez strachu, tak jak jsou přesvědčení, že je to správné a to
je nejví'tší klad tohoto představení. Ostatně přijáte se podívat sami ...
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„Byla jedna vesnička a v té vesniče e škola obecná, čili škola
obyčejná" žačal můj přítel.
y
,tA nemyslíš, že není třeba říkat
co bylo?" namítl jsem nesměle.
„Nemluv hlouposti a poslouchej,
,
to se vždy vyplácí!" napomenul
• !mne a pokračoval:
„A V té škola byla třída žáčků,
kteří už uměli abecedu a tak se učili valstivědu a"jejich rodiče se
třetí rok podépisovali do hustě podepsaných žákovských knížek. Z vlastivědy měl"Pepíček dvojku, ale byl lump. On totiž původně lump nebyl,
ale klopýtl.
'
'
Abys mi ale rozumel, ne^lopýtl Pepíček, ale malá Zuzanka. Pepíček jen
přestoupil, protože' Zuzanka nepřestoupila a klopýtla".
„Prosím tě, kdo vlastně klopýtl?"
nAle vždyí ti to říkán, .klopýtl Pepíček, protože klopýtla Zuzanka, protože nepostoupila a Pepíček přestoupili"
«Myslím, že ti začínám rozumět. Fepíček b^l lump, Zuzanka přestoupila
"Pepíčka a klopýtla a Pepíček klopýtl,"protože nepřestoupila Zuzanka
a přestoupil nějaký zákaz nebo příkaz. A protože'přestoupil jedno
r.ebo druhé měl Pepíček malý kaz a začal se kazit.
„Ale neměl'kaz, měl černou tečku!"
„<Jo už vímr A od *té tečky se začal k'1 zit."
„Ale"tu tečku neměl Pepíček, ale paní učitelka."
„Říkal"jsi, že tu tečkú měl Pepíček r n jednou ji má paní učitelka!"
„ Jistě. "Měl ji' ľopíček, ale u svého j měna u paní učitelky v černém
v
sešit-:,
"j
„A. to ta tečka tam byla vidět?"
„Hlupákul Tem se-šit nebyl černý ale modrý! "
aiíky za poklonu! Patrně když rostl ťan strom na ten sešit, pohyboval
'se tam tou dobou nějaký chameleón nebo ty!"
„Podivej se, nejsi'náhodou učitelem? VI stně to ne, protože'byl věděl
co je černý sešit. Totiž to není sešit pro nějakou legraci. To je
docela normální sešit, ale nejdůležitšjší ze všech sešitů v celé
třídě«,"
„Jo • do toho sešitu si paní učitelka dělá černé tečky černým inkoustem,
aby věděla, kdo klopýtl*nebo přestoupil."
„Neklopýtl, ale přestoupil!"
„¿no! A on přestoupil přikaž nebo zákaz?"
„Ne! školní*řád."
„To tady byla pěkná škola, když se jim to tam válelo po zemi."
..Ale ne. na zemi. Ten přece visí na stene!"
„Jistě! k Pepíček z dlouhé chvíle chodí po štěně nebo stropě a'lítá
jako mcucha, jenže nedělá na stropně ty tečky, jako ty mäuchy."
„Mouchy nech na pokoji; jednak do školy nepatří a za druhé mají
mozek stejně vyvinutý jako tv".
y ^
j
(y
' [ ^ ^^
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Zde nechí čtenáři odpustí, že se nedozví jak Pepíček školu skončil,
nebojí; autor tohoto zabzučel a vvletěl otevřeným okno®. Jako doložku
možno však'připomenout,že v té době neexistov 1 . mizík, ale jen hašené vápno.
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Zdánlivě opustená ulice
Zdanlivý klid v ní
A co ten asfalt
(o nějž se tříští pozdní vločky
A co ty dlaždičky
/vykopnuté snad mojí nohou)
A co ty polibky
(ne jenom naše)
co se povalují jak opadané liští
(tam ten pán ho hrabe na hromadu
snad ho chce i prodat)
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Ale cožpak můžeš shrabat polibky
(a i sebe)
na zdánlivě velikou hromadu
a pak - prodat Za kolik
Jdi cožpak se platí penězi
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Jen malá hromádka bílého popele
A ještě Čerstvých vzpomínek
Včera ještě hořel
Co včera ještě dneska
Do noci plápolaly
Tváře
Plamenu
Byl jsem tam s ní
Byla to Copak záleží na jménu
Byla to ona
A tváře jí hořely v
Možná vice než ohen
Nevím
Já viděl jen je jí -oči
A v jejích očích
Jsem
Viděl všechno
I když byla tma
Plápolal oheň
Seděla vedle mne
Nohy měla přitisknuté
K tělu
Rukama je objímala
Hlavu si o ně opírala
A vlasy spadlé do čela
Teď mi tu zůstala
Jen malá hromádka bílého popele
A ještě čerstvých vzpomínek
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Moskveský stranický tajemník Jegoryšev odmí+1 "Subjektivní hodnocení
ideoví a umělecky spornéB. Solženicinovy novely Jeden den Ivana Denisoviče /to byla jediná zmínka r.a
sjezdu o tomto spisovateli/ a vj'týkal Novému míru.i uveřejnění dalších ,!sp'orných děl" právě tak okolnost, že přílišné soustředění m
•'kultovní" náměty špatně působí na
mládež a ta se proto "začíná dívat
skepticky i na přítomnost."
IM 20.3.1965 o sjezdu
spisovatelů RSFSR.
Snažíme se nastolovat nejdelikátnější otázky a ty ožehavější problémy,
aby s nimi nepřicházeli jednotlivci
nebo skupiny jež nechápou a něpřijí_
mají naši politiku. Jinými slovy: naší povinností je být v ideologické
oblasti vždy v ofenzivě, nechat se
vláčet událostmi.
LN 13.3.1965 Rázhovor
s představiteli JSM.
Jsme přesvědčeni, že uzavřenost může
vyvolat reakci, kterou je daleko tíž
zvládnout než reakci, která vyplývá
ze střetnutí s buržoasní ideologií.
Tamtéž M

13.3.1965

X

C

Je nutno, aby mřadá /generace přijala
revolučnost otqŮ,'ovšem nemůže to
být revolučnost protiválečného a pro-tivjrkořistovatelského boje, ale .revolučnost při hledání nových cést ve
vývoji země a při řešení p^b.tikladů
socialistické současnosti.-'Znamením revolučnosti určité generace není
udržet si někdejší nadšení a z těchto pozic kárat mládež za to, že ji
strhuje jiný pathos a jiné formy boje. Měřítkem revolučnosti staré generace j e, zda dokáže odevzdat těm
nsledujícím generacím svou revolučnost transformovánu do takové podoby,
aby tyto generace byly schopny i's šit
nové, současné úkoly na současné
úrovni.
,
T,T , _ _
M 13o.l965 Roznovor
s představiteli JSM.
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Zájmy lidí jsou vždy vnitřně rozporné', u různých jednotlivců se v různých situacích a podmínkách projevují silněji či slaběji ty či ony zájmy, přičemž komunisté, jako uvědomělá 'socialistická avantgarda se musí především prgfevovat právě chápáním
a prosazováním dlouhodobých společenských zájmů.
, .
°
Ota Sik - K problematice
soc,zbožních vztahů
str. 107
Zbožná, subjektivní přání, naučené
přeěsvavy, knižní argumenty, jenom
nikoli konkrétní zkoumání dnešních
skutečných rozporu a návrhy teoretických řešení v praxi realizovatelných. Je vůbec špatný?: zvykem z doby
kultu i na vážné argumenty druhého
pror tě konkrátně- neodpovídat, nojek
je odbýt a nadále, tvrcit nebo -si" dělat své. K dogmatickému. pojetí teorie .
a k ignorování nových názorů jsou žel
nadále vychovávány stovky a tisíce vysokoškolských studentů,, Je to velká
ztěžování, překážka e brzda noyých
smělých teoretických a .'prakt ických
v v r
* V
•
jV ' /
resem. pj,0.> v v tfT XSČ"Í8/*19 a2ÍTS3
»v

lí stře dní výbor nesouhlasí s nesprávnou
praxí, kteří úé j es J š '-ý některých případech projevuje tím, že pri. výběru \ ŕ
a rozmisťování kádrů der vedouc;íctó fur.'-:- *.
cá ve státní a hbs>ódářské -Wpifávš' a'nebo v řízení výroby je dána přednost méně schopným a méně kvalifiko raným pracovníkům jenom proto, ze jsou členy
strany. Všichni obáané mají podle svých
schopností i politkeké zralosti zastávat taková místa, kde mohou přinést
naší společnosti největší prospěch.
RP 20»3.19S5
'Naši dvacetiletí sr-ovnáyají svá možnosti S možnostmi svýeh vrstevníků
v Polsku, Maďarsku i na Západě. Všechna omezení pocitují jako absurdní deformaci, tím nepochopitelnější, že se
jich /na sobě/ dopoští -jejich vlastní
St á U

m 20,3.1-96.5 /z) č lánku
Největší'sen
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Moderním tulákem je každý turista, s tím rozdílem, že moderní turista je na tom
*
i T.
,
přes veškeré pohodlí podstatně hůře.
x
t
Po pálené slivovici tak hlava nebolí, jako po spálené šanci.

Stejný původ vagřínu a bobku mu byl proti všem zásadám. Pracoval u novin.
.t
-Zahrajte mne do pochodu, nehřejte mne k tanci.
V*
,
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Nový systém plánovitého řízení je žhavá současnost.Přesvecte se. Otevřte noviny,
rozhlas, televizi, sledujte týdeník v kině, - semináře VK', načež přijSte k nám do
1
redakce." Sedí•. zde právě" ŕ
O.Šik.
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Dojem z diskuse. Někdo-se bojí, jiný chce-klid.
-'
-i' : v«.a * - •
• ^r***'" "V
Věnče historické hodnocení obyčejně vkládá na hlavy s rovnou šíjí. Jednotlivé
historické současnosti však více preferují herecké sčhopnosti těl bez tijí,
tj. bez páteří.
-
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Já se trochu vyzpovídám - mě to může.ve vysvětlení správnosti mého názoru jen
přitížit, vás naštvat nebo rozesmát, nebot většina lidí se ráda směje hlouposti
druhého. Chci napsat, co si myslím a proto musím psát pravdivě - sám sobě lhát
znamená bát se pravdy.
Nevím proětf ale začetl j s en se se zágmem do 6.čísla Impulsu. Z předcházejících čísel jsem četl jen 1., proto se mi asi to 6.číslo obsahem i úpravou^ jistě
mnohem lepší5 také více líbilo. Pěkné' jsem si početl, něco nového se dověděl a příjemně se bavil. Jen ty dvě maličkosti mě trochu podráždily!
Ptr -vní z nich jsem našel v informačním slovníčku - kroužil jsem hlavou
(úplně dokola, tedy ne) nad podivným a snad ani ne moc vtipným výkladem slova
"urbanismus". Co s tím mají dělat sedláci a středověk? Nebo jsem špatně pochopil
první část a pák se mi tam ta druhá nehodí? Chytil jsem ale podezření, že je to
proti někomu mířeno a ten někdo snad už do novověku nepatří. Přesně jsem to však
nevěděl a tak jsem to pro jistotu přešel (gáko při studiu ze skript, povídám si!).
Možná, že mi to dojde později a budu mít alespoň veselé stáří (já tedy na mládá
nenadávám, měl jsem se dobře).

•

• .ľ ' >

Óetl jsem dál - pak jsem něco přeskočil a podívejme - Klub hlásí! Ještě jsem
tam nebyl a tak jsem chtěl dohnat praktické neznalosti teorií. Fřeletím pár řádků - možná, že jsem zase některý přeskočil - ale určitě jsem měl vynechat větu:
„Což ale neznamená, že by se s cenami IV.cen.sk.měly přejímat i návyky "a la Urban"»'
To jsem neměl číst - mě to rozčílilo!
Hned jsem se podíval na konec, kdo ten článek psal. Bylo to "Vedení klubu" neměl jsem se tedy h%®d na koho vztekat. Musím fakticky přiznat, že jsem žádného
ani žádnou "Vedení klubu" u Urbanů sedět nikdy neviděl. Viděl jsem tam už hodně
študáků a sem tam i kantorů, ale ti všiéhni se určitě jmenovali {jinak. Jestliže
tam ale "Vedení klubu" chodilo nebo..¿eště přijde, nemán a nemůžu mít nic proti
tomu! Když si přinesou peníze pro sebe a veselou náladu pro vsěchny, bude se zase
zpívat a popíjet až do známého výroku: "Už nic nedoste.neš, běž doi?.ů!" A také se tedy
půjde - snad se bude zpívat i po cestě, i když by to nemul-el" být, jako ty pozdní
příchody na kolej. Ono by toho ale vůbec na s^tě nemůselo být-- myslím tím věci,
které se vůbec Urbanů netýkají". .

"*'- ^

> - •-- —

Podívejte- se,—li-dé -se -přeci můžou ve všem dohodnout','"'iskdyž mají úplně různé
názory. Víte co? My si necháme Urbana i s těmi návyky "a la Urban" a vy si vytvořte
své, pro klub. Proč bychojj se pletli jeden druhého do-zábavy? "Já vím, že nás nijak
do klubu nepřetahujete a že to, co se hodí u Urbanů se nehodí v klubu a naopak,
ale ani my, ani vy nem'žete tvrdit, že je jeden lepší než druhý - vždyí vy jdete
také možná jednou k Urbanům a jednou do Klubu. Já nemohu mít nic proti návykům

od Urbanů, sBudu^ě'*"v. klubu chovat jako vy - ale od koho. vy se. bojíte, že by se
měly ty zlé návyky přejímat? Vždyí máte ty samé! Nebo máte dva způsoby chování
pro Urbana a prc Klub? Myslíte, že kdyby měl někd* od Urbanů vypěstované špatné
návyky, že je před příchodem do klubu odloží v šatně? Ja-li člověk poznamenán
špatnými návyky - příkladně neuměním se slušně chovat - vaše upozornění mu nebude
stejně nic platné. Člověk žije pro sebe jen v jediné podobě - a jak se chce jevit
navenek záleží na tom, jak se bude přetvařovat mezi druhými a jak oni mu to
spoknouv Já se přetvařovat nechci a myslím, že to nedělají ani ti, kteří se
u Urbanů už do poslední alveolky vyřvali a nasmály.' Příšli-li tam slušní studenti,
určitě nemohli, odejít nakaženi chorobou "zpďstlivkou". A i když se při tom zmatku
"podrousili", myslím, že určitě neztratili nic ze své cti ani z inteligence, natož
z chuti tam znovu s part»u příště zajiti A jestliže jim něco při odchodu chybělo,
tak jedině peníze a rovnováha a druhý den chuí na pivo. Zato si ale ten druhý den
mezi. sebou určitě řekli: "Sakra, to zase ale byly dlouhý dvě piva! Měli'jsme odejít, dřív, ale coapk se ti odtamtud .chce ha kolej?"
- Nechci.vás přesvědčovat, ale asi to je ták!
F.S. Nevím, jestli je to české přísloví, ale Češi te říkají: "Nechval dne před
večeřemi" líevím také, která sudička dala vrchnímu ,z klubu hned při otevření
do vínku vlastnost, že "svým jednáním a obsluhou zaručí pohodlí téměř I.třír

dy za ceny značně lidové". Upozorňuji, že vrchního vůbec neznám, jelikož
jsem- ještě v klubu nebyl a nechci mu také nijak brát jeho schopnosti. Fakt
je ten,, že jak jsem jenom do klubu z šatny nahlédl, tak vybavení I.třídě
odpovídá a se stanovenými cenami IV.třídy nemůže vrchní nic dělat. Urbanovi
naproti tomu mají vybavení i čistotu (škoda, že někdy i pivo?) tak sotva
na IV.třídu, ale ochotu, rychlost obsluhy (ne způsob) a trpělivost i v tom
mumraji študentů jim nikdo upřít nemůže - ale ani je nikdo nechválí a to
j e smůla.'
Ahoj nevděčníci!
BLBEC.

Pozorně jsme pročetli celý tento dopis a dekujsôe za
' dobrou'snahu pomoci rozšířit 76 š pěvecký soubor,ale
když, tak se budeme angažovat' radě ji v ;,Máj i" .Rovněž
si myslíme,že se svým podpisem zbytečně moc podceňujete.
Doufáme ale,že se v restauraci -'U Urbanů" brzy ..doceníte. .
Pře jeme Vám tedy hodně zdraví a úspěchů v prc'ci.
•

Redakce,
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Slavnostním otevřením školy na počátku letošního školního roku skončí
první etapa výstavby areálu. Při té příležitosti bude uspořádáno mezinárodní
vědecké symposium o bílkovinách,: Do provozu mají být dány všechny učební Objekty mimo tělocvičnu a pokusnou stáj.
Hned v příštím roce začne druhá fáze výstavby areálu. Jako první se budou
stavět výškové koleje11 o 600 místech. 0 něco později pavilon o 300 místech pro
děvčata. V přízemí tohoto pavilonu by asi byly umístěny různé složky (sběrna
prádla, holičství a kadeřnictví, čistírna aj.) Cílem druhé etapy je vytvořit
v areálu vědeckovýzkumnou základnu a umístit zde různá společensko-kulturní
zařízení a střediska.
V-rámci vědeckovýzkumných a učebních pracoviší se uvažuje o stavbě:
Zootechnické a meliorační fakulty - to budou pravděpodobně stavby podobné
-eko-fakuTtě a budou také před ní umístěny. lál e se počítá s výstavbou radiobiologické a ekonomické laboratoře, výpočtového střediska a celé řady dalších
vědeckých objektů jako je demonstrační objekt - zda budou prováděny pokusy
na zvířatech, stanice výtěžnosti hospodářských zvířat aj. Novinkou v lidových
demokraciích bude výstavba klimatizační haly. V klimatizační hale se mohou sledovat fyziologické reakce zvířat na extrémní podmínky, nejoptimálnější podmínky
pro vývoj hospodářských,zvířat aj. Hala má všestranné použití a to nejen při
výzkumech na živých organizmech. Doposud jsou snad na světě v provozu jen tří
takové h?J.y.
Z těch společensko-kulturních a sportovních zařízení bude postavena nová
tošesportovní hala, poliklinika s lůžkovou částí, obchodní středisko s širokým
sortimentem zboží, dále objekt, ve kterém by byla čítárna, knihovna, studovna,
divadelní sál pro různé využití (estrády, divadla malých forem, tanec atd.)
«

a další kulturní místnosti. Pro zaměstnance má být vybudována jídelna grillového
typu, kavárna..Perspektivně při kavárně i menší ubytovna hotelového typu pro
návštěvníky. •
Nemohl jsem zde*vyjmenovat vše, co bude během několika let v areálu stát
a nebo kde co bude stát. Doposud není o všem s konečnou platnosti rozhodnuto.
Jedno je však jisté. Závidím těm, kteří zde budou stndovat za několik let. Ti už
nebudou nic vědět o pověstném suchdolském blátě a hřmotu buldozerů po páté ráno.
Betoncvé pěšiny, nádherná parková zákoutí, moderní učebny a laboratoře. To je
hudba budoucnosti.
- jr -
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V úterý 4.května proběhla -v klubu, chcerae-li, premiéra pásma aforismů, veršů
a mikropovídek. jejímiž autory jsou studenti, naší školy. Činnost celého autorského kolektivu je nutno ,v tomto směru velmi kladně ohodnotit.
Fod podmanivým názvem pásma "Divoké víno" se,skrývaly věci dobré i povedené méně, jež neodmyslitelně dodávají ve'vzájemné kombinaci "Divokým vínům"
specifickou příchuť a zabarvení,

.-

Líbily se hlavně aforismy, z nichž většina byla původní. Zajimaiá byla i
nápaditost některých mikropovídek, K větší části přednesené poezie bych měl
ale jisté výhrady. Verš musí mít dokonalou záměrnou stavbu, každé jeho slovo
musí být-právě tímto slovem, aby-z něho osnova myšlenky vytryskla co nejpřesvědčivěji,- nejpůsobivěji. Toto předpokládá ovšem v.eliký kus duševní práce. Výsledek je ovšem většinou patrný. Tím však nechci říci, že-.všecbny básně, které
jsem v "Divokém víně" slyšel přebírají', tuto charakteristiku, "to je těžkopádnost,
násilnost, otřelost a rozvláčnost.

_

Je.tě něco. Sám bych byl velmi nerad, kdyby jste se nechali, odradit špatnou návštěvností obdobných pořadů poezie. Ve zkouškovém Období jsou.zájmy studentů často jednoznačné.
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Club otevřen? - divila se dívka z Áčka a je to-charakteristické. Této a dalším
ospalým studentům chceme připomenout 2 měsíční.trvání; každý si domyslí, kdo
je ignorací clubu více poškozen. Nevěříte?

Tak sledujti:.

Cachtání - inteligenti půwodní kabaret,' který se líbil .u ňás a přímo nadcril
Budějovice, kam clu.b uspořádal zájezd odměnou těm, kteří se o club
zasloužili.

.

Divoké víno - původní -básnická' tvorba našich studentů.
Holub a džez, 2x soubor Máj s velkým úspěchem, Nepalův Edison nabitý a opakovaný
Gerschwin, Bačhovy varhany, stále mladá Manon, Pražský džez, smích nejen Werichův,
vyprávění o Egyptě (pokračování vynuceno zájmem), Chudší byly taneční a volné
večery, kdy se studenti, měli bavit sami - že by přece jen ti hno......?
Co bude dál? ko prázdninách v nových prostorách (club se rozšíří, upraví
a vylepší) bude záležet na nás všech, jak 3e vylepšíme.
Máme velkou možnost dokázat sami sobě, pražským studentům a všem, že přece
j en ti hno ...... T

bŠCa.

jbS

Velice zajímavá, a dá se říci i poučná byla serie článků, kterou vyvolal
nový cyklus, o jehož zaměření jste si již mohli udělat obraz".
Četl jsem jak původní článek, tak i ostatní uveřejněné diskusní příspěvky.
Nechci zde polemizovat s původním článkem „Hledáme lásku s velkým „Lft. I při
veškeré snaze bych pouze opakoval některé myšlenky, které už byly zveřejněny
v článcích 3.Jonáše a J.Karhana. Myslím, že článek S.Jonáše g.e asi to, jak
musí reagovat většina studentů.
Chtěl bych se ale především zabývat.článekm J.Karhana.
Co k celému'článku řící? - Žetu byla snaha. Snaha o obecnější postižení
toho, co ták zjednodušili Vašků a Němec. Jeppřirozeně chvályhodné hledat si
zároveň odpovědi na otázky. Je třeba si ovšem ujasnit pojmy, vymezit si jejich
obsahy, aby nedocházelo k zi-ytečným nedozuměním. Cituji z článku J.K.: „Je
jisté, že nelze přehlížet celý vývoj člověka ód. nižších, nebo relativně nižších forem organizace hmoty, ovšem lidstvo je, ve stupni organizace hmoty
tak diferencováno, že můžeme relativně abstrahovat lidstvo jako samostatnou
skupinu živočichů s vlastními vnitřními zákony vývoje a vlastní logikou."
(Nechí mi autor promine, ale mě tato věta, kterou jsme musel uvésti celou,
připadá jako pokračování „Variace" od D,S. v témže čísle Impulsu.)
Cožpak lze tvrdit, že : „lidstvo je ve stupni organizace hmoty tak diferencováno"
(a když, ták jak ?), že nás to vede k tomu, „že můžeme relativně abstrahovat
lidstvo jako samostatnou skupinu živočichů"?! A ještě k tomu „s vlastními vnitřními zákony vývoje a vlastní logikou?".
Velice nerad bych vytrhával větu ze souvislosti, je proto nutné pro čtenáře, aby
si článek přečetl znovu a případně se také zamyslel.
Myšlenku, kde se (J.K.) zabývá vztahem uvnitř rodiny, chtělo více rozvést,
ne pouze konstatovat jednou větou!
Cituji dále: „Fůvodně, možno říci se uplatňoval pouze tento faktor." (Z předchozího textu v článkuff.K.vyplývá, že biologický -poz.pro čtenáře). J.K. pokračuje tím, že říká: „Existovalo potlačení stránky- myšlení." V další větě se ovšem
ihned popírá, když tvrdí: „Vývojem se zde myšlení objevilo a existuje jako
protiklad původního faktoru."
Rekneme-li potlačení, máme na mysli potlačení z určité úrovně na nižší, a nebo
potlačení v smyslu zamezení růstu (relativní potlačení), Ale ani jedno, ani
druhé nelze v tomto případě použít!
Zvláště potom ne ve vztahu k „stránce myšlení", když vzápětí říká, že se vývojem
teprve objevilo (myšlení).
Ji®^ bych chtěl říci, že článek: byl (alespoň se tak domnívám) velkým přínosem pro každého jednoho z nás. Po částečné úpravě a hlavně opravě, by stálo
za to, článek zvěřejnit- i v jiných listech. (Touto problematikou se zabývá Mladá fronta, Obrana lidu.)
Jan Šebek II!EK0

Výsledky rektorského dne
"Lehká atletika

^

Muži:c.-100
m - finále
—7—rNovák
II. EKG
2) Landa
III. AGRG:
3) Aschehranerlll.AGRO
4) Tesař
X. AGRO
•5) Stejskal
II. AGRO
6) Dvořák
II. EKO

Vrh koulí:
12,0 vt.
12¿0 vt.'
12,0 vt.
12,5 vt.
12.7 vtt
12,9
h- vt."

i.

400 m
1) Pešule
2) Q ešpiva
3) Kokeš
4) Barda

1) Palič
III. EKO •
2} Pape?
" I. AGRO
3') Horák '
II. EKO'
'4) Jindřich
II. AGRO
5) Švec
II. MECH
6) Berka ' v III. ECO

12,47 m
12,01 m

11,65
11,64
11,43
11,04

m
m
m
m

31,40
30,60
28,13
26,17

m
m
m
m

Hod diskem
III.
III.
III,
II.

AGRO
EKO"
AGRO
MECH

58/4'vt.
58,.8 vt.
61.8 vt.
63,0 vt,

.1)
2)
3)
4)

800 m

Novák
Rapež
Horák
Šafránek

Ženy:

1) Hovorka
2-) Pánek'
3) Bána
4) Salek .
1300
r m

III. AGRO
2
• V. AGRO " "2
III. EKO
2
III. AGRO
2

1) Pešule
2) Fořt
3) Bartásek

JXI. AGRO
II. AGRO
II. AGRO

13,6
10.2
25.3
28,0

min.
min.
min.
min.

II.
I.
II.
II.

MECH
AGRO
EKO
EKO

60 m

1) Vysokočilová V. AGRO
2) Zářecká
III. EKO
3) Kyzlinková III. AGRO
4') Maulisová III. EKO
5)' Přibylová III. EKO
6) Žižková
,11. EKO

9,0 vt.
9,2 vt.
9.6 .vt.
9.7 vt.
10,0 vt.
10,0 vt.

41,6 min.
Koule:
' •• •
41,8 min.
46,C min. 1) Kyzlinkovu III. AGRO
9,33 m
2) Kotlasová
IV. AGRO
8,90 m
3000 m
8,23 m
3) Zářecká
III. EKO
1) Hubáček
IV. MEfflí 9 : 55,0 min. 4) Vladyková III. EKO.
8,11 n
8,02 m
2) Pešule
III. AGRO
1C: 20,0 min. 5) Přibylová III. EKO
V. AGRO 10 : 30,0 min. 6) Dobiášová ' III J'-AGRO 8, $2 m
3) Pánek
III. AGRO 11 : 15,6 min.
4)Bina
m-in.-•Hednocení ročníků:
II-. AGRO .. 3.2 ..25-,4
i
5) Stejskal
r. •
•
Skok daleký:
Muži: 1) III. AGRO
. 79 bodů
2) III. 'EKO
43 bodů
1) fchengerner III. AGRO'1596 cm
EXC
.
29 bodů
3)
II.
i
2) Tesař
V. AGRO
593 cm.
III. EKO 590 cm
3) Ševčík
Ženy: 1) III. m
29 bodů
II. EKO 566 cm
2) III. AGRO
4) Novák
19 bodů
III, EKO 552 cm
10 bodů
5) Novotný
3) V, Agro
6) Vidlák
III. EKO 542 cm
Celkově:
Skok vysoký:
98 bodů
1) III, AGRO.
1) Aschenberner III.AGRO 168 cm
72 bodů
2) III. EKO
38 bodů
2) Malich. . • III! MECH 165"cm
3)
V. Agro
cm
V.ASGRO
165
3) Tesař
Hodnocení fakult:
III.EKO : 155 cm
4) Ševčík
Muži: 1) AGRO
143 bodů
2) EKO
Celkově - muži. + ženy:
73 bodů
40 bodů
3) MECH
1) AGRO
179 bodů
Ženy: 1) AGRO
36 bodů
2) EKO
134 bodů
2) EKO
31 bodů
41 bodů
3) MECH
1 bed
3) MECH
4
4
4

• - •

- • --
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Př.ebory probíhaly na stadionu Sparty a měly dobrou úroveň. Jak je však vidět z Výsledků, úroveň a zdar závodů ;závi.sely hlavne na souboji III. ročníků
EKT- a AGRO. Jejich~boj. -skončil nakonec 1 : 1.
Soutěž mužů vyhrálo III. AGRO, soutěž žen III. EKO. A tak vítězové se rozdělí o nUče, ceny CV/ČSM.
NejUspěšnějšími závodníky Rektorského dne byli v soutěži mušů Aschenbrener
a Fešule', v soutěži žen Věra Kyzlinková a Liba Zářecká . Je jen škoda, že závodů
se nezúčastnilo ještě vide závodníků.
F01. závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se nejvíce zasloužili o zdar
Rektorského dne. Kolektivy ročníků III. AGRO a III! EKO v čele s Pešulou, Hovorkou,
Aschebrenerem, Kyzlinkovou, resp. Paličem, Ševčíkem Záředkou, Bípouip Češpivou
atd. i ostatním účastníkům, ..i. když byli třeba v ročníku osamoceni. Je třeba
poděkovat obětavým organizátorům a pořadatelům, kteří se starali o hladký průběh.
Z KTV hlavně, s.Tur k, JandBra, Sýkora,"Wirth,Zvarský a další, ze studentů Slabý,
Lutovslqjf, Vyhnálek, Prokop, Seidlová -atd. Dobrou úroveň měly přebory mezifakUltní v odbíjené. V tabulce došlo nakonec
k zajímavé situaci a'tak o vítězi rozhodl nakonec počet míčů v setech a ten byl
příznivý pro EKO. Výsledky: EKC - MECH 2-: 1
MECH - AGRO 2 : 1
"""
AGRO- EKO
2 : 1
1
1) AGRO
3s 3
2) MECH
3- : 3 • 1
3) EKO
3-: 3 ' 1

Kopaná:

.

.

A mužstvo - Výběr

3 : 2 (1:1)

*

:

Eráno na závěr dne. Utkání nesplnilo očekávání a nemělo_dobrou úroveň. Myslám,
že:by někjfceří hráči A mužstva měli hrátri takovéto zápasty naplno, pomohlo by jim
to potom v těžších zápasech, Výběr podal-napoprvé dobrý výkon. Dobře hrála obrana
Peřiná - Lutovský - MezO a v útoku hlavně Slabý aJ.Novák.
Z A mužstva zaslouží pochvalu jen Jirka Houžvička.
. y.
Branky: M - Maj.er. Houžvička, z tr,kopu, a vlastní
Výběr - Lamí, Slabý
.
r
m

Košíková:

.i

;

*

Vítězem mezifakultnich přeborů se stalo AGRO. Výsledky dodatečně.
.
'
r.
Kopaná:-

s

•

...

.

Přátelská utkání '

•

-"

•

'

,'i

'

*

A mužstvo - Výběr Koleje (4- : 1) (1 : 1)
Tréninkové utkání "sponilo svůj účel.
Brerlcy: Hoblík,fflrubý,Majer, Triika, pck.kop, rosp.J.Novák
B mužstvo - Elektrotechnika"6 : 1 (3 : 1
V Béčku se vystřídalo celkem 16'hráčů a všichni podali sanživý výkon.
Branky: Majer, 3, Sečanský, Kubíček, Eami
Studentská liga
B mužstvo - Strojní fakulta 5 : 3 ( 5 : 3 )
V prvním mistrovském utkání podalo naše mužstgo dobrý výkop.. Hlavně první poločas
předváděl.náš útok velmi dobrou hru a vžáy dokázal vyrovnat nepříznivý frankový
«tavo Obrana byla nejistá a všechny brnaky padly po jejich hrub/ch chybách,
Branky: Majer 2, Lamí 2, Hovorka .

B mužstvo - Elektrotechnika 10 : 1 (6 : 1)
Solidní výkon našeho mužstva proti slabšímu soupeři. Obrana neměla mnoho práce
a útok se dokázal prosadit tentokrát i střelecky. Některé branky byly přímo
ukázkou.
Střelci: Hovorka 4, Lamí a Sečanský 2, Novotný a M^jer 1
Sestava:

Bečvář.
Boček Lindner Petřina
Novotný MezB (Beránek)
Hovorka J.Novák, Sečanský Majer Lamí
r

- JN -

29.4. se konal rektorský den, který měl být měřením sil na poli sportovním mezi
fakultami a ročníky. Ovšem něco tak nepodařeného jsem už dlouho neviděl. Vím,
organizace měla být záležitostí ČSM. Ov;;em ti členové ČSM, kteří byli pořadateli, mohli sami bez pomoci jiných povolaných osob sotva něco podniknout. Například už to zajištění stadionu na souteze, ktere mely zacit v 8,00 hod. slavnostním nastoupením, přičemž v 9,00 hod, se po stadionu ještě proháněli studenti
a nějaké jiné školy, kteří zde měli tělocvik. A potom průběh jednotlivých disciplin v' LA. Copak KTV němá víc jak dva asistenty, kteří by byli ochotni pomoci
při organizaci soutěží v LA? A proč plánovat takový hod granátem (o který byl
velký zájem), když pořadatelé nejsou s to zajistit aspoň 1 granát ( a na to se
přijde těsně před započetím soutěže).
Diskaři by si mohli též postěžovat, že museli mrznout až do odpo-Jedne, protože
si někdo vzponjěl začít s fotbalovým utkáním uprostřed soutěže LA.
Nakonec něco k studentům. Na rektorském dnu jde především o masovou účatt a ne,
aby se několik jedinců, kteří jsou členy odílu LAjji honilo spolu. Ti se potom mohou otkat v soutěžích vypsaných ČSTV. A tak to letos opravdu vypadalo. Snad je
toho příčinou také to, že si někde třeba řeknou: Je rektorský den, je volno,
ták bude konzultace z vojenské přípravy. Snad i na VK je známo, že rektorský
den je vyhrazen pro soutěžení a sport a že konzultaci mohl být vyhražen čas jindy.
R.A.

Dpďáno po uzávěrce.
H a r w e s t o r e

- plně mechanizovaná mléčná farma

V minulém čísle jsme Vás informovali o výstavbě plně mechanizované mléčné farmy systém Horwestroe, která bude postavena na našem
školním závod ě v Lánech, farma Ruda u Nového Strašecí. Naše škola

f -ŕ '

bude vlestnit nejmod ernější mechanizovaný lcravín s vysokou produktivitou dojnic. Dnes podáváme další informace.

•-

Vlastní zemní stavební práce jsou zadány k provedení n.p.Průns tav.
Montážní práce budou provádět odborníci z Diísseldorfu. Při vlastníc h
stavebních pracích budou pomáhat sttdenti a studentky ze středních
půrmyslových stavebních škol v Praze, Mělníka, a Kladna. Kromě toho
se počítá i s plnou pomocí našich studentů, kteří mají nastupovat
postupně již v průběhu měsíce června tak, že v druhé polovině červen-rce má dosáhnout počet brigádníků z řad ,studentů naší školy počtu 100.
Bude pracováno na tři směny - práce studentů bude dvojsměnná.' Vedle
našich studentů Chceme, .aby se brigádnických prací zúčastnili i z ahraniční .studenti, kteří mra jí přívýměnných zájezdech v plánu i manuelní práce. Budou mít možnost výdělku, který jistě uvítají, C brigádnicko práce pro j vili zájem i účastníci zkrácených forem studia a počítá se i se zapojením studentů nultého ročníku, s nimiž bude otázfo .
brigád projednávána jednotlivými fakultami při přijímacích pohovorech..
Celá organizace brigád je v současně době projednávána s vedením šk6'$ř •
Ubytování studentů - brigádníků bude v koleji VŠZ
v Láne ch
a v Eovém Strašecí a studenti budou hr. pracoviště dopravování autobusy.
C vydatné a hodnotné stravování se. postará menza VŠZ v Lánech a na
samotném pracovišti Jednota Rakovník. Bude pracováno v úkolu a postaráno o to, aby provádějící stavební závod.řádně a podle vydanýc-h mzdových norem brigádník

honoroval. í i
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