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'"sme na sv^tš jediná 7. e m v dovršeného socialismu r kde slovo inteligent -.n"lo kdysi jr.ko urážka.Vžil se u nás pojem "prohnilý inteligent".^ zatím u nás nikdy rrohnil7 nebyl.Paópak - byl ohnivý,čistý, ^el v čele,prohnilá u nás nebyla inteligence,ale
"stáctví.
Zůstalo probnilr a *r<í jest" dnes.
Teä si inteligence

vybojoval a" rest být na t .e tím'raís t*.,z a dělní-

k y c rolníky .Príz-na^nŕ cielení : Kikám si:nezapomeň,j.cký je tvuj
n ej vyšší cíl.- post,-'.vit se na tretí místo,na místo nej vy ä'¿í, nejdvstojn",jší a n e j

p o k r o k o v e j

2í.

T'*žľ j rád to slovo,c t se stane tv'm symbolem: clo v'k-inteli^ent. Jnes
riěmťVře b!'rt radostný 7 i vo t v zemi, kde ne j si, kde jsi z a n e d b a n ý , o d s t r č e n ý
l^šňý nebo poď'l^ný, be?. ohledu na to,
jak velká slova n psí. la n kamene desky ruka velkých inteligentů
riarxe,. .ngelse a Lenina.
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/U 65 - týdeník University Jana Evangelisty Purkyně/
Jste interviewován časopisem, který jste v životě neviděl, m i nečetl. Co o
něm soudíte, případně jak-' změny byste si představoval, aby to byl časopis,
- -1erém byste nohl přátelím říci, že vás svým obsahem plně uspokojuje.
Časopis mne bude plně uspokojovat, když ti, kteří ho dělají, za předpokladu, že
mají talent, ho dělají proto, protožu ji to baví. To znamená, že nechtějí být
reformátory, kteří dělají pro druhé r. je vodí, -ale kteří ho dělají pro sebe. Protože mám zkušenosti, že to nejlepší, co jsem ve studentských časopisech četl, byly ty věci, které, byly dělány práv" z tohoto potěšení, jakot.v

jenom pro pár li-

dí, jakoby jenom pro kamarády, ",'yslím tedy, že má oslovovat předně kafflárády.
Z čeho mám vždycky nejvčtší strach, jsou všeobecně reformační a raosianistické
snahy, kdy reformátoři berou sami sebe bez humoru p nedovedou.se sami sobě vysmát .
Nejen sám sebe poznat, ale otevřít sám sebe - ta vzrušující pochybnost dobrodružné otevřenosti. Činnost pochybování noní jen činnost intelektuální, ale je to
především nozfixování sebe, uvědomění si vlastní nedokonalosti.
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V posledních létech se značně rozšířila mezinárodní turistika. Nriši občané jezdí houfní do Maäarsks, NDR, Polska i jiných z oní a naše republika zase srdečn? vítá obyvatele nejrůznějších k nejčastěji sousedních států» Turista však nepřijíždí
do ciziny zhlédnout jen přírodní krásy nebo strávit dovolenou u raořu. Bývá většinou
i bedlivým pozorovatelem život,, navštívené země, všímá si, jak se lidé oblékají, co
jedí, jak je vybaven jejich byt apod. Mimovolne tak dochází k porovnávání výše životní úrovně, přičemž jen pozorování, a to vesměs ještě velmi krátkodobé, nemůže
samo o sobě dát dostačující odpověž.
Polská "Agencja Robotnicza" uveřejnila nyní rozbor, v němž s^ jeho autor doc.
dr. Jerzy Kleer pokouší na tabulkových přehledech ukázat, jaká je v porovnání s Polskem životní úroveň v jednotlivých socialistických zemích. Autor seriálu upozorňuje, žo nelze uvést přesný obřízek o této zajímavé otázce, protože žádný uk zatel nemize současně vysvětlit rozdílné podmínky a nejrůznější okolnosti, které přicházejí v úvahu. Všechny údaj o a porovnání je proto potřeba brát jako přibližné a také
s tím, že přehledy byly zpracovány v Polsku r že Polsko tedy ve větvině tabulek figuruje jako země výchozí, s kterou jsou porovnávány ostatní evropské socialistické
státy.
Jedním z ukazatelů životní úrovně může být

i národní důchod na jednoho obyvate-

le a jeho rozdělení na akumulaci a spotřebu. V roce 196j to vypadalo takto /důchod
na polského obyvatele je ozäačen jako 100/:
národní důchod .
Bulharsko

63

spotřeba
74

akumulace
•26

československo

135

36,6

13,4

NDR

137

80,4

19,6

Polsko

100

75,2

24,8

Rumunsko

63

76,4

23,6

Mačlarsko

89

73,1

26,9

Tabulka ukazuje, že rozdíl mezi jednotlivými státy jo poměrně velký. Je však
třeba připomenout, že podává údaje jen za jediný rok a jednotlivé státy mají různá tempa přírůstku. Průměrné rolní tempo vzrůstu národního důchodu na jednoho obyvatele v procentech v létech 1951-64 činilo: Bulharsko - 8,5, Československo - 4,8,
NDR - 8,0, Polsko - 5,4, Rumunsko - 8,5, Maäarsko - 5,-4, Sovětský svat - 7,2.
Z tohoto přehledu je patrné, že zemč s nejnižší úrovní mají tempo přírůstku nejvyšší. Znamená to, že tyto zemč se snaží" zlikvidovat rozdíl, který je dělí od nejvyspělejších. Přitom je potřeba brát v úv.-hu také historické podmínky a v neposlední řadě např. podmínky startu do socialistické výstavby. Jak polský autor připomíná, měly Československo a NDR už
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před druhou světovou válkou značně vysokou ekono-

mickou úroveň. Přitom válečné ztráty Polska dosáhly zhruba 17 miliard dolarů, což
sc rovná šestiletému národnímu důchodu, zatímco např. V Československu se ztráty
rovnají národnímu důchodu vytvořenému v proběhu dvou let.
Že není možno podle národního důchodu na jednoho obyvatele přesně usuzovat, jaké jsou životní podmínky v jednotlivých zemích, dokazuje i fakt, že různě se měnily v různých státech i maloobchodní ceny. J. Klser dochází k závěru, že jsou zhruba dvě Skupiny zemí: je lna, v níž od roku 1959 byly maloobchodní c my poměrně stabilní /sem patří Československo, NDR a Maďarsko/ a druhá, ade došlo k určitému zvýšení cen/ Bulharsko, Sovětský svaz a Polsko/.
/

. / .

r

Podle nizoru polského autora je rozdíl v životní úrovni mezi jednotlivými státy
vetší, než by to ukazovala první tabulka o národním ďúch'ôdu, a to ve-prospěch vys•

pělých států.
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Druhým, ukazatelem1, kterého je možno při srovnávání použít, je úroveň

průmyslo-

vé výroby připadající na jednoho obyvatele /opět to jsou údaje z roku 1963 a polská úroveň byla vzata za sto/V
Bulharsko

' '

73

Československo

177 . -

NDR

201

Polsko

100

Rumunsko

58

Maďarsko

107

SSSR

'

-

"

r.

120

'*

'

'

.. ...

' Si

.' • .

Zde jsou rozdíly už mnohem větší než v předchozí tabulce.
ÍC mnohem výrrznějším rozdílům dojdeme, když porovnáme vybavení rodin průmyslovými výrobky dlouhodobé potřeby. Jalší tabulks. ukazuje rodiny, které mají základní předměty dlouhodobé potřeby v procentech k celkovému počtu rodin:
ČSSR

NDR

Polsko

Maďarsko

radiopřijímač

99,0

91,5

50,4

86,5

televizor

33,0

38,0

14,9

17,0

58,3

18,0

28,0

46,1

17,0

16,0

5,2

3,5

4,0

-

-1,8

2,0

15,0

-

13,4

12,0

3,6

• 9,7

pračka

-

lednička
automobil
motocykl

*

telefon

36,3

šicí stroj

70,0

20,9
-

18,7

46,0 -

Není možno posuzovat životní úroveň bez údajů o spotřebě základních potravin.
To ukazuje další tabulka, sestavená podle úd :jů v roce 1964 /na jednoho obyv:.tele v kg/s

'
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obilí /v přepočtu na mouku/
brambory
masa

:

'"
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ČSSR

NDR

123

99

141

135

119

156

r. 217

92

. .• 47.

50

Polsko

Maáarsko

59 •

•šarmov

20 •

28

15

23

11

12

9

"9

ryby

5

• 13

cukr

37

31

tuky

" U0v:
SL r u

vejď£ ' '

:

ř

- •-

5.

2

•

29

31

Tato tabulka jo pochopitelně ne j vyrovnaně jsi, protože všude se nejdříve kupují
produkty první epotřoby, což jsou potraviny, a teprv^ potom průmyslové výrobky a
pod. Charakteristické přitom je - píše .J. Kli'sr - že zé sedmi zfeáí RVHP obyvťel:
•-...
V;; • .v! .•-.:.,•..
stvo tří zemí /Polska, Rumunska a Maďarska/ vydává vícenéz polovinu svých důcho•'• o ' "v '•"
' •.: . ' -; . '• •::•
.
dů na průmyslové výrobky a ve zbývajících-čtyřech státech /Bulharsku, ČSSR, NDR a
SSSR/ s% více než polovina vydává na potraviny. Každý stát zde dělá vlastní cenovou politiku, Kterou ovlivňuje spotřebu těch nebo oněch výrobků.
KOIÍK lidí připadá například na jednu obytnou místnost?
Podle, nejnovějších údajů v Bulharsku - 1,3, v ČSSR - 1,6, v NDR .- 'O,'9?"v Polsku 1,7, v Sovětském svazu - 1,5.

£3fei.'H

Z uvedených čísel, Která ukazují rozdíly v životní úrovni v sobiaiísťidAýčM zemích dochází polský autor k závěru: jsou tři skupiny zemí. Do první s nejvýš H

ži-

votní úrovní patří NDR a ČSSR, druhou se střední životní úrovní tvoří SSSR, Polsko
a Madarsko a konečně třetí s nejnižší úrovní tvo~í Bulharsko a Rumunsko. Avšak nezávisí
e na rozdílech mají všechny země jedno společné: v uplynulých dvaceti letech
dosahují stálého, i• •
ivdyž
ne
vzrůstu» životní
í:"'"'
' + stejného
i
'
../ . úrovně.
" .
J

0

-

í—

-u

--t.

/bylo beslo mého kamaráda.Kamarád m e l zásady.Teä m a prokurátora.Jeho heslo však mělo druhou část,,.,jen študáka a k a m a r a d a
neokradeš.Neříkám, že to byla nejlepší.. zásada,ale neoo do sebe m e la.Specielně tu druhou polovinu.Mělo b y si ji zapsat do paměti,myslím,hodně m ý c h kolegu.To, že
se n a koleji krade víme všichni, a doplácíme n a to též všichni.,
^
je projev důvěry ke kupujícímu.
Říkali jsme si:študáci,j sou,lidi inteligentní,pochopí naše obtíže .Počítali jsme,že se něco z tratí,konečně i
jsou lidé různí,ale že se z k a ž d ý c h deseti cisel c t y n z trati,jsme
•přece jen nepočítali .Že .by tu byly závady v inteligenci?Ale v cí ŕ
V naší.nebo v Inteligenci našich čtenářů?Hevím.Slučuje se vůbec po
jem vysokoškolák a.,žloděj?Nebo, že by kradl někdo jiný?Třebas z a h r a
niční diversanti.Žíe by?
- ,x
,/ /
~ /
J
\
- • •,f • - /Dokodčeni n, • j3tra.ne/30,/
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Nejednou se ledaskde ukázalo, že studenti a cvazáci neznají svá volené
představitele ve vyšších orgánech. Pokládáme to jednak za ostudu a jednak za projev toho, že mezi voliči a volenými existuje jen minimální
kontakt. Což naprosto nepřispívá k ozdravění současné kritické situace
v ČSM. Redakce se tedy rozhodla zavést rubriku Kdo je kdo, ve které vás
hodlá postupne seznámit s lidmi, o kterých "byste měli vědět alespoň jak
se jmenují a jakou mají funkci. V tomto čísle vára p.' edstavujeme vyšší
svazácké funkcionáe.
Miroslav Zavadil

první tajemník ÚV ČSM

Dušan Macháček

vedoucí oddělení školských organizaci
ÚV ČSM

SI' vka škvařilová

tajemnice ÚV "CSU, předsedkyně Vysokoškolské
rady ÚV ČSM

Vláčia Klečka

/VŠE/

člen VŠR, předseda Vy s ok o šk o 1 šleho obvodního
výboru ČSM praha

/VOV/

Vlasta Sazamová

členka VŠR z V3Z Praha

Václav Král

člen VŠR, šéfredaktor Studenta

Otakar Mahner

předseda komise VOV pro zahraniční styky

Franta Pšenička

předseda studijní komise VOV

Miroslav Smrkovský

předseda brigádní komise VOV

Jan Holík

předseda, burzy práce při VOV

J CvI* d. cl Jebavý

předseda kulturní komise VOV

Jarda Hlína

předseda sportovní komise VOV

Ivan. Šulc

předseda kolejní a sociální komise VOV

Milena Janišová

předsedkyně komise ideologie a propagandy
VOV
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Jmenuje so Václav Král a je o něm známo, že je šéfredaktorem Studenta« Postarší
studentští funkcionári ho pamatují jako předsedu městského výboru ČSM. Tady máte odpovědi na otázky, které mu položil šéfredaktor nástěnného Elixíru.
Jak hodnotíš první ročník, • respektive čtvrtročník Studenta a co si slibuješ
dalšího?
Ve většině korespondence čtenáři hodnotí Studenta kladně. Hlavně vítají,

od

že

Student vôbec vychází. My musíme být náročnější. Chceme dělat časopis

pro

studenty, studentů a o studentech. V časopisu chceme řešit otázky mladé

in-

teligence, "le při tom musí být čtivý, aby se udržel v konkurenci ostatního
tisku. Nejsem neskromný, řeknu-li, že v mnohých otištěných materiálech se to
podařilo. Přesto víme, že ještě zdaleka se nám nedaří uspokojit všechny

po-

žadavky, ba ani ty, které jsou evidentně oprávněné a naléhavé. Jde však

o

složitější problémy, které nelze vystihnout stručnou odpovědí na položenou
otázku. Ještě více očekáváme od studentů samých, jejich hlas není zatím na
stránkách Studenta potřebně výrazný.
Na celostátní konferenci se sešli redaktoři řady fakultních časopisů z celé republiky. Jaký máš nozor na funkci fakultních časopisů?
Považuji je za nutné. Jejich rušení by bylo v^lmi neštastným opatřením. Vysoké školy mají na časopis stejné právo jako závody. Jejich posláním by měla být organizovat -život na fakultě. Neměly by být přízemní," aby se nedostaly pod úroveň čtenářů. I u amatérských časopisů je nutné řemeslo. Bohužel většinu fakultních časopisů dělá úzký okruh nadšenců.
Jak si konkrétně představuješ spolupráci- s fakultními časopisy?
Chceme je seznamovat se základními úmysly celostátního časopisu, aby mohly
jednotlivé problémy dotáhnout do místních podmínek. Naopak chceme z fakultních časopisů získávat impulsy pro časopis celostátní. Proto - kronx jiného - tiskneme Vyňatá slova.
Nebojíš se generačního problému v redakci Studenta, až se redaktoři vzdálí od
studentských let?
To je můj případ, ale myslím, že tahle redakce bude vždy mladá. Dnes jsme nejmladší redakcí v republice. Ale nechceme jít do penze ze Studenta. Polovina
pracovníků redakce by měla být věkově velmi blízká studentům.
Každý významnější časopis má svůj běh. Bude též Běh Studenta?
Nebude. Běhů je tolik, že jenom běhání po výsledcích je sportovní výkon. Každý z nás má běhání dost a dost.
32C/66
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Špunt nebouchl, ani se jinač neprojevil.Bylo to laciná vi.no .Při tukl
jsem si se Sašou 'ľikšovicem,studentem fakulty novinářství a osvity,
na zdárný počátek• Klubu a pod žádnou rouškou/jak jsem řekl, bylo to
laciné víno/ jsem začal rozhovor/tak zvaný "volňaj s/ na těma všelijaké se společnýn jmenovatelem:studenti.
Četl jsem od tebe prima, věci ve Studentu i onde.Známě j ší je však
tvá myšlenka,vystavět Labskou boudu studentskou/to je od projektování,přer. vlastní výstavbu a úpravu,až -po vnitřní uspořádání,program i obsluhu;9 J" ak to pokračuje?
Tak jako každý návrh,tak i ten mu j,s e na chází v mrtvém bode.
Ne,že by to spalo,ale jedná se,kličkuje mezi vyššími místy.
Vypadá to zatím slibně i přes hlasy sýčků,kteří výstavbu studentské Labské boudv na místě vyhořelé pokládali a pokládají
za utopii,včetně s.Klečky.
'Takže takové lidi nepotřebuješ?
.
Ne.Ti to spíše blokují.Když na nich člověk něco chce,tak lehce slíbí a ještě s větší lehkostí zapomenou.Nestojí za nic.
Taky si myslím,A kdo tedy zpracovává s tebou tuto vynikající myšlenku? .
#
Tak zvaný Klub nových úředníků..Je tam se mnou ještě Pranta
PŠenička,Jirka Molík a ještě jeden,jehož jméno neznám,protože
jsem ho zatím nepotřeboval.Klub,který pracuje pod patronací
Studenta, j iž zajistil předběžný projekt a co ,nejhla,vněj šího,
finanční podporu.Tím by byl nej větší problém překonán.Na výstavbě má též zájem Horská služba a Turista,, proto lze očekávat
tempo výstavby pro Československo překvapující.počátek závisí
na studentech architektury a elektrotechniky,kteří dobrovolně
vzali na svou hlavu vypracování projektů.
A jak to připravujete časově?To je,kdy asi započne vlastní výstavba, předpokládaná dálka výstavby atd?
Celá výstavba je rozpočtena na čtyři roky.Letos v květnu bude
h o t o v ý podrobný projekt a začne se odklízet spáleniště.Voz it
nový materiál a stavět se začne až příští rok na jaře/tj . 1967'
Dlouhá zima by totiž zničila, základy.Roku 1968 bude postavena
první část a další rok/l 9'69/bude nová Studentská Labská bouda
již kompletně hotová.
A čím bychom mohli být nápomocni,Sašo,my při výstavbě?
Tak daleko ještě nej sme.Podle dřívějších zkušeností musíme počítat s určitou pasivitou studentů.Záleží tedy pa vás a budeme
potřebovat každou pracovitou ruku,tedy i z. VŠZ.
Celou tiskovou hybnou silou Je' časopis Student a študáci so„mi.Co a
do jalcá míry bude ovlivňovat ČSM?
Počítáme s pomocí všech študáků.Žádná privilegia CsM mít nebude
Tak se tedy nemůže' stát,že by do postavené boudy měli přednostní
vstup_ svazáci?
Ne,nebylo by to fair.
Jenže jsme se,Sašo,dostali až na konec a to bychom předběhli několik
let.Když tam tedy študák přijede neb se jinak dopraví,tak co muže očekávat nebo lépe musí očekávat?
Předně .Stavba, cha, ty. byla, pojmuta pod MBT/mez inárodní budovatelský tábor/,kde fay pracovali i študáci z ciziny,Jak je jistě
známo v MBT není na. růžích ustláno a. při tom se dělá 10-12 hcdin denně v rychlém tempu.Tak to bude obdobně i zde,na tento
prima, návrh jste přišli vy v LLZlSu.Budiž vám to připočteno
k dobru.A co dál?Za,j istěné skromná ubytování a s trávo vání/možná, že si toto bude muset každý účastník zajistit sám, tj.stan a
konzervy/,Celá prázdninová brigáda by trvala 7-10 dní/myslím
j edn oho/. Odměna by bylá v naturálií ch. Zdarma, 3 dni v novém ú336/66
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tulném p-pstředí chaty.
Gtôme Studenta - dozvíme se více,že ano Sašo?
Přesně tak,Též Impuls,který je ještě rýchlejŠí,vždyt hodně z tohoto nebylo ješté publikováno.
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Sašo,sedíš tu v Klubu, po druhé.Je to náhoda nebo tě sem táhne to všude známé "venkovské prostředí"?
Poprvé to byla žena,po druhé zkušenost.Venkovské či vesnické prostředí zcela vylučuj i.Roste vám zde v Klubu druhá Viola.A to je
co říci po tak nudném spánku.
Zapochyboval j sem:Zkušenost?
Přesně tak,Zkušenost s něčím j iným,ryze amatérským a potom dobrý-mi posluchač i/na premieře kabaretu Ouplně černej/.A potom mám
zde výborné přátele/nebudu uvádět jmenovitě,bylo by toho moc-/,
A co tedy říkáš přízvisku kolem ná's lahodí čímu :hnoj aři?
Nejvíc mně štve,že to'slyším hodně zde a vůbec mezi študáky.Je
to podceňující,Jste tu vesmés inteligenti.
Velmi tiše přitakám,A tak tedy dál.Na podzim jsi se mi zpovídal ze
svých-myšlenek,Jedna z nich byla zahrnuta, pod pojem Potulný klub,
Nejdříve však vysvětli čtenářům,co to ten Potulný klub je?
Je to doéela prosté,ale než se to řádně rozjede uběhne několik
let.Záleží zase na aktivitě určité vrstv* mladých lidí.Ukáži to
na příkladě.
Nebudu mít právě,co na práci,peníze téměř žádné a tak zapnu své
mozkové "centrum .a řeknu si:Dnes máme středu,dnes bude něco na
Halostranské scéně.V pátek zc.se zde v Klubu atd.Každé z divadélek sp. dajících pod Potulný klub bude mít v určitý den v týdnu,
v určitou hodinu a na,určitém místě otevřeno a určitě se tam
bude něco dít,Může také docházet k přesunu,Jednou zde v Klubu
bude Dostavník, j indy zase vy na. Malostranské scéně a podobně.
Snažíš se realizovat nějak tuto myšlenku?
t
Navázal jsem kontakt s několika pražskými amatérskými soubory,
0 kterých se tolik nemluví,ale které něco dělají dobře a s nadšením,Jeto na příklad Dostavník,Malo stra nska scena,Nemo,Bártův
soubor, atd,A ještě, že tady máme pana, Ostermanna,neboí chci i od
vás slyšet něco závazného.Počítám, jak . j sem ti,J?r-.nto , j iž říkal,
1 s vaším Klubem a hlavně s jeho ¿abaretní složkou.
Vím,o tom jsme již vedli různé konversačky a myslím si,že pan Ostermann bude pro,/Pan Ostermann,j ako nynější šéf Klubu,nahlas přikyvuje/. Děkuji ti,Sašo,za. chvilku se mnou prokecanou a doufám, že si ještě někdy sedneme a pohovoříme o dalším.
Samozřejmně.Je to dobrá propagace mých návrhů mezi studenty vaší
školy a doufám,že budu většinou po chopen,Díky,
Rozmlouval P.T,

Aj,vy naprosto nic nejste,
a dílo vaše tolikéž nic není,
«

t

protož ohavný jpst,
kdo vás zvoluje.
337/66
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Vážení soudruzi,

.-

' V.Praze dne 26. prosince 1965

v

děkuji Vám ze srdce za-p-átelský dopis s tolika podpisy.
Bude mi vždy připomínat dobu, kdy žilo mnoho lidí dobré vůle,
dychtivých prospět své vlasti, ale kdy se jasné věci tak n:-'jak
podivně zašmodrchaly. Promiňte, že jsem neodpověděl na Váš dopis ihned; bylo to pro mne- obtížné a pak jsem věděl, že za několik
dní, budete informováni o všem povolanějšími lidmi.
Dne.s Vám píši, abych Vám na prahu nového roku přál úspěchy v redakční práci, všem pevné zdraví a-lidskou pohodu a
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samozřejmá hladký chod studia a bezporuchové zkoušky. .To vŠeclino
a mnoho dalších příjemných věcí Vám přeji pro rok šedesátý
šestý, kdy má být všude mír /jak zpívá Pilipovslcá/, ale kdy
zřejmě flinty do musea ještě neodložíme.
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Čestmír Císař.

Tohle je dopis., který soudruh Císař poslal kolegům z lesnické
fakulty v Brně. Přetiskujeme jej ze dvou důvodů: jednak chceme vyjad.it, že jsme nezapomněli na.- ministra, který jako první dal studentům pocit, že za. nimi stojí.
Drubv důvod je ten, že situaci, kdy ani Student_nesměl otisknout slůvko o jeho . odvolání ...a kdy se v nedá.vné diskusi o političnosti Studenta nesměly objevit věty, ve kterých bylo uvedeno jeho
jméno, pokládáme přinejmenším za trapnou. Doufáme, že t im vyjadrujeme i pocity vaše.
Soudíme, že tady jde o otázky základních principu.; a předem
odmítáme možná nařčení ze snah o líbivou politiku vůči čtená:, ům
nebo z usilování o lacinou senzaci.
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Program kin je obohacen hned o tři filmy neobvyklého žánru- Z divadelních jeviší
přešly na stříbrné plátno opery Bludný Holanáan, Aida a Carmen. Režiséři Joachim
Herz a Clemente Francassi se při přepisu opery Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho příliš ncodchýlili od operních libret. Už titul amerického filmu Carmen Jones však naznačuje, že režisér Osear Hammerstein su pokusil o nové, moderní ztvárnění klasické předlohy opery Georgese Bizeta. Pro zajímavost uvádíme znění alespoň dvou slavných árií z opery Carmen, jak je pro film upravil režisér Oscar Hammerstein. Autorem překladu je František Vrba.
CARMEN :

HUŠKY:

Já si je netrhám a nejsem k trhání ...
tak to nebejvá.
Copak někdy víš ...
Jak tě poblázní touha tvá?
Láska to je divoký dítě,
ta svoji vůli vždycky má.
Lásce nadarmo říkáš: chci tě a ona si tě nevšímá.
Jeden dává mi ryzí zlato,
a já mu nedám zakouřit.
Druhej šlape mě jako bláto ...
a ten mě celou může mít.
To je láska ... láska!
Blázníš po mně a já jsem z ledu ...
utíkáš - a proto budeš můj!
Ale má láska, az tě svedu ...
ta, miláčku, je konec tvůj!
Pak nenaříkej ...
a na mý slova pamatuj!
Já ti to řekla,*
i
že má láska bude konec tvůj!
Pak nenaříkej ...
a na mý slova pamatuj!
Moje láska bude konec tvůj!
Jjásku nezavřeš, v žádný kleci ...
láska je 3ama svoboda ...
drž si ji, jak chceš - uletí přeci
kdy si jí zmane sbohem ti dá.
Dobře poslouchej moji lekci:
když já se pustím za tebou ...
sotva chytnu tě, už tě nechci ...
a zase půjdu cestou svou.

Díky vám! Těch známejch tváří!
To vážně vidím rád, že tolik přátel mám.
Jak se mi daří? JaK se mi daří?
Když to vážně chcete vědět prima, řeknu vám!
Dvacetkrát jsem s nima vymet ring ...
... jen pětkrát na body - ten zbytek
sejbou flink.
Jackson, a Johnson, Murphy a Bronson ...
... jeden za druhým,
šli jeden za druhým spát!
Jak to dělám? Jak je uspávám?
Mám trenéra a ten mi radí .akorát.
Je to dobrý slyšet jeho hlas ...
když se řídím podle jeho rad.
Jen vydrž, chlapče, to chce čas ...
Teä stůj a bij se, než se ozvo gong,
pod prškou ran bij ze všech stran!
Dál bojuj, dokud soupeř není plonk,
ukaž jim, že jsi pán.
než ozve se ten gong ...
ten sl.avnej gong ...
jak nejkrásnější song!
Kolem máš ten černej stadion ...
ring jak bílá pouši tečí svítí před tebou.
Sto tisíc vočí, sto tisíc vočí ...
kolem dokola se provrtává tmou.
A cigaret světýlka řežavý ...
v tý černý noci žhnou jak rány krvavý.
Ticho jak v hrobě ... a už jsme v sobě!
Prudkej pravej hák a rovnou do hlavy!'
To byl hák-, že bys byl málem pad!
Teä visíš v provazech ... a to jsi ještě
rád.
Trenérovy voči jsou tu ale zas ...
pomáhá ti jima vstát:
jen vydrž, chlapče, to chce čas ...
Teä stůj a bij se, než se ozve gong,
pod prškou ran bij ze všech stran!
Dál bojuj, dokud soupeř není plonk,
ukaž jim, že jsi pán ...
325/65
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Blázníš po mně a já jsem z ledu ...
utíkáš - a proto budeš můj!
Ale má láska, až tě svedu ...
ta, miláčku, je konec tvůj!
Pak nenaříkej ...
a na mý slova pamatuj!
Já ti to řekla,
že má láska bude konec tvůj!
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K:Jses po prvc mezi
"/: i ne j chodí-k nám do divadla.7a nimi do školy j sera však přijela po
prvé.
K:ľ~alikátý d"lás interv/iew?
Y:To nikdo neví.
I": Jako zemM-'lce by rane zajímalo, co máš nejradši k obědu?
/:5těstí. •
L:? ? ? /To jako žasnu./
•f:To je tankové čínské jídlo,ale kromě kuchaře nejspíš nikdo ňeví, co
v něm je.
K: J ak ý j e t vi j vztah k ze mě d'' 1 ci. ra?
.aktivní - asi dvacet mých spolužaček u vás studuje.
1 rľ'.dy se chceš vdáva,t?
Y:Vůbec nikdy.
{<1
K:Tak ani studenta VŠZ si' nevezmeš?
'
\Q.
'IiL n i zamědělce,ani hudebníka,,
r \ht
I :A na konec - jak se ti
'
1
-tsrjner
to líbylo?
-- \ .
svolil a teJk se
Yrííěla- j sem 'trému,ale
\
všichni odebrali do
nebylo to třeba.
V^
redakční místnosti IrapuKiPřijdeš zase?
r
lsu./de se mluvilo o tom i
0 onom :
Y:Kdo ví?
\ /]
> "'l8 hlavn"> se zde stře
K:Děkuj i
T\ ( j j
tly novinárske zájmy a povinosti
moc.
vf
páně ílikšovi ce a zkušenosti z vy s
kk^y- p
N
• tupování v L u x o m páně Pergnera.ITěco má
lo jsem si z tohoto rozhovoru načrtl,abych
v
(¿y
ám to mohl nanésti.
,
Jak dobre vim,byl Sala častým navstevmkem Luxoru
^
-v době Pergnerovského kabaretu.Ji ž tam nechodí/vyj ím(jy,
kou byl soubor Dostavník/.Na, Pergnerovi s e mu líbí jeho
mluvený projev a nenásilný kontakt s posluchači/příklad by si
mohl vzíti nový soubor Apollo/, kter ých má pergner mnoho .Svěřil se
nám, že mu chodí dopisy,hoKin" dopisů, k jeho vystoupení v Barevném úterku
v tslevisi.Hlavn2-k jeho poezii.Většina pisatelů souhlasí s ním.
Podle m«, maj í oba/Saša a Udá/sppleřné :dva plusy: žijí' a přemýšlí/v pravím slo-va smyslu/a to svoje duševní nitro dovedou v pravou chvíli vyklonit do detailů ostatním,i když růž n ou formou.Saša tolik neriskuj e,jako .Jda,proto i mezi nima jsou různč rozpory.Poslouchejme však na chvíli
pana Pergnera vypravovat.
...ptáš se jaké jsem měl dnes pocity.Jako vždy velkou trému.Když
ji nemíra,j sen smutnej.Tréma se mne během představení zcela, spadne.Před vystoupením ^dejjsera si trochu pobrečel/tečí je možno spa
třit jeho povrchně ŠÍastný úsměv - vnitrně šíastný on být nemůže^
potom 5aem se nalíčil, aby to jako nabylo .vid^-t a pak jsme se šli
bavit,já a vy a ti ostatní...
A j iné pocity?
V
¿"sem velmi rád,když, mi mladí porozumí .Posluchač i-z de v Klubuchápali muj poř^d jako celek /nejen jednotlivé myšlenky/ a to
bylo pro mne to'nejpovzbudiv2jší,.,
A kdyby jste dovolili,přečetl bych vám n"co ze hry,kterou má
předvést Činoherní klub v Prazeyífo a taky kousek ze své novely... ts.dy to máme... •
i-l tak to pokračovalo. . . a na konec já mohu jen účastníkům tohoto sezení poděkovat a pozvat je a vás na příští vystoupení,na kterém budou
patrn^ vystupovat všichni ti,kdož dělali bývalý luxorský Miniaturní kabaret a samozřejmě i na, další pořady Klubu, at již vlas tni/studentské/,
tak i na ty nevlastní.
- ft 33A/66
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Někoho osud zaveje na pól,nikoho do matičky Prahy.Mne zavál do jílového S trašecí/už to nás visko mluví pro raě/.I když j som toto poklidné městečko nyní opustil/osud to již. nebyl/,přece mělo něco,za čím
se tam
nadále "budu'vracet.Voni by to byly dvě síly,ale prozradím
vám jen tu jednu,ta druhá zůstane utajena ve mně.
Buduje se v blízkosti městečka jedna sympatická stavba,která má předky jen na Západě. J menuje se System Harvestore.To znáte již z dřívějška. Teä již podruhé nalukávám blánu s touto novinkou našeho zemědělství a také jako problém nebo spíše kupu problémů se stavbou spojených. Co bude dál?
Šel jsem se tam podívat a tak nějak ty pocity z letní brigády se mne
spadly,ale nerozbily se,při pohledu na moderní jednoduchost stc-vby.
ITízlcé prostorné budovy/napolo pří střešky/, lehké. konstrukce, do detailu promyšleně.Každá trubka,každý kryt,má zde své poslání/zatím tyto
věci nemohli projevit svou životnost/.
Hyní v zimě,se mnoho nedělá.Snad jen nějaké vnitřní úpravy.Zatím slouží pouze ^ silážní věže,které byly postaveny ještě před vlastní výstavbou. Od té doby se stavba táhne a táhne,konce nevidět.a člověk začne
ty krávy litovat,že i vony mají čekací dobu na bytový dekret,rok ba
i více.Nemusíme tedy tak moc naříkat/my študáci po všech dálavách rozstrkáni/,vždyí ty krávy na tom nejsou a v dohledné době nebudou/jak«
my a jiní/lépe.
A co na lconec: doufejme, že i jiní lidé/ti "véjš"/budou mít soucit a
stavbu všemožně i nemožně podpoří.Až dostanou ten soucit,dostanou ho
•5i "níž" a potom se stavba bude vůčihledně rozrůstat,proto že zájem o
něco,to je nejdůležitejŠí i zde.Potom se bude stavba honosit novotou
do kraje,ba co dím i za ' jeho^hranice.A těm študákům z Nového Strašecí
budeme všichni krásně alespoň jednu věc závidět.
-ftMilí čtenáři!
.,•i J / eOj
U U (J t 6 6
Y minulém čísle jsme otiskli anketu pro vás.J"aká je vsak měsíč
bilance:ďéset v y p l n ě n ý c h anket/z toho jen sedm od studentů/.
Jelikož chrp-re anketu v příštím čísle ukončit a závažné připom
ky zveřejnit,prosíme vás o odeslání ankety do konce tohoto měs
ce/tj .března/.
'
. i
i
Pomůžete tím nejen nám,ale hlavně sobě!«!
'¡C'-C 7
f\ > .; !/ c
r a
Redakce.
iq. ŕ c
v c\A .
/i li r\ L. i
i
Impuls se konečně stal správnými novinami,se vším všudy - především
tedy s tiskařským šotkem.Projevil se v minulém čísle několikrát jednou však velmi nemile.To už nejde jen o náe ř a tak přinášíme zde
opravu.
.
,
.
Poslední věta na první straně Impulsu/uvodník ke konferenci/ ma správně znít:"Po konzultaci s některými členy tiv KSČ proti tomuto pří spěvku vystoupil velmi ostře s.Mamula * VŠChT Praha."
Omlouváme se všem čtenářům.
Redakce.
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Jakou radost mají archeologové z hloupé ohlodané kosti,,
kterou po úmorné práci
j-j ' •
dou na svém sítku a mohou jij
oprašovat .Jak asi "budou vdefeni vědci století n-tého,až
naleznou obrovité ložisko
všemožných papírů u fakulty provozně ekonomické,které vydá zcela netušená svědectví o kulturní úrovni
dnešního
člověka.

i

Jakých
studijních
sledků lze do..
^^sáhnout pomocí zn.
•'^Pe robot?
OdpovČä na tuto otázku by
zajímala leckoho,kdo se
pozastavuje nad tím,že
v těsné blízkosti vysoké
školy lze ^ice koupit v mo
děrní prodejně televizi,pr
čku,fén ba i nočník,ale ne
sešit n e b o n ě co, čím se dá
psát.
Že by si studenti měli vzi
příklad z čínského chlapce
Jun-su,který psal klacíke
do písku na břehu mořském?]

Ročníkové výbory
neměly byste
sami věnovat
dárek na svatbu
pomýšlejícím ?
Nemuseli by pak
na koleji
/chlapecké/
krást vařiče
do výbavy.'

Aby se.n skonaly
pánské návštěvy
na dívčí koleji
po 23 hod.,jsou
preventivně zamykány kuchyňky,
které pak zůstajnou zamčené i
přes neděli.
Kolej se pak podobá hladomorně.
Ještě skřipec a
¡španělskou botu
í a středověk je
i tu.

W / 6 6

S y

M

p

q

^ i c k y

J
Pro zajímavost přetiskujeme z časopisu 100+1 ZZ test, který by měl, při pravdivém
zodpovězení, odhalit povahu. Pokus se odpovědět si. Snad poznáš jaký jsi.
KOMU

JSI

S 'Y i P A T I C K Ý

Představ si situaci: manžel náhle vstoupí do koupelny, kde se sprchuje jeho drahý
protějšek. Chvilka váhání. V tc chvilce si něco myslí muž a něco. jeho žena. Která
myšlenka se zdá tobě nejvhodnější a reálná?
I.

Muž:

a/ jí se to směje, ale co já...
b/ doufám, že mi vanu brzo uvolní
c/ studená sprcha jí udělá dobře

.

Žena: a/ dříve alespoň zaklepal
b/ neměla bych na něho namířit sprchou
c/ tu přichází můj muž

/ 2 body /
/ 4 /
/ 1 /
/ 5 /
/ 2 /
/ 3 /

II.a/ Vyber sá dvě slova, která se ti zdají nejsympatičtější?
Dopis /4/, pochval- /2/, pozdrav /!/, okno /3/, prosba /5/, měsíc /3/.
b/ Dvě nejnesympatičtější slova?
Kos a /!/, propast / V , oprátka /2/, sekyra /4/, had /2/, zloděj /O/.
III.

Odpověz'

pravdivě a jednoznačně:

ano

Měly by existovat školy manželství?
Chodil/a/ bys tam?
Máš nějaký těžký problém?
Máš ho již celá léta?
Máš rád/a/ studenou sprchu?
Držíš se při ní statečně?
Máš dlouhé štíhlé nohy?
Máš úzké zápěstí?
Působí ti potíže rychle psát?
Máš ve zvyku podtrhávat důležitá slova?
Vyrůstal/a/ jsi bez sourozenců?
Bylo doma hodně hádek?
Býváš večer nervózní?
Jestli ano, užíváš nějaký prostředek?

- ne
žena /ano-ne/, muž /ano-ne/
/1,2/
/3,1/
/3,2/
A,2/
/3,2/
/2,4/

A, 2/

A,Q/

/2,4/

/2", 1/
/o,i/
Ai 3/
/1> 2/
/4,2/
A y 2/
/2, 4/
/3,2/
/2,1/
/0,1/

A,o/
/4,2/

A,o/

•

/2,1/
/2,3/ •
/2,1/
/2,4/
/I j 2/
/I j 2/ - •

Příslušné body sočteš a podle výsledné sumy se dle návodu dole ohodnotíš. Jestliže
ti vše nevyjde, jak by sis přál/a/, nezoufej. Snaž se napravit neb odpravit.
Méně než 34 bodů: jsi sympatická/ý/ všem, xdo mluví moc a rádi se vytahují. Trpělivě posloucháš a tváříš se, že všemu věříš. Ve skutečnosti je však odhalíš a v
pravý čatí jim to oplatíš. Tvůj partner by měl být naprosto poctivý.
35 - 39 bodů: jsi sympstická/ý/ těm, kdo potřebují pomoc a radu. Umíš najít východisko. Člověk jako ty se chce stále o někoho starat. Stále někoho miluješ. Přesto
se ti může stát, že budeš konat příliš mnoh" dobra. Nedáš-li si pozor, budou tě
zneuži v.rt.
i
'-.
/
41 - 45: Jsi sympaticiá/ý/ těm, kdo nelžou a kdo mají rádi upřímnost. Mluvíš pravdu a nešetříš kritikou. Tvou silnou stránkou je přirozenost.Přesto bys udělal/a/
lépe, kdybys někdy mluvil/a/ méně otevřeně.
47 - 50: ušlechtilým lidem jsi velice sympatická/ý/, p'sobíš dojmem kultivovanosti
a moudrosti. Zamilovmí se ti vyhýbají, protože mají pocit, že do n.Lch vidíš. Tvůj
pronikavý rozum mnohé odhalí, sám sebe se však snažíš zastírat. Víš proč?
Více než 51: jsi syapatická/ý/ dětem a lidem, kteří v hloubi srdce zůstávají dětmi.
Jsi v dobrém slova smyslu naivní a věříš ještě na zázraky. Iluze jo pěkná, neměl/a/
bys jí však podléhat. Musíš být víc realistická/ý/ a to co nejdříve.
321/66
Neúplně převzato z časopisu 100+1 ZZ.
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Rada lidových komisařů
Lenin
Rykov
Trocký

C

7.

předseda
vnitřní
záležitosti
zahraniční
záležíbos ti
zemědělství

V L

A

listopadu

l

P

V

Přišel za mnou mladý muž, položil na stůl
prosincové číslo Výběru z roku 1937, zalistoval v něm a řekl: "Co si má
myslet
dnešní mladý člověk, když si přečte tohle?" /Pro informaci těm, jimž název časopisu nic neříká: "VYBÍiR - nej zajímavější
a nejlepší články současné doby" vydával
Bata ve Zlíně; byla to jakási obdoba magazínu 100+1 ZZ, ovšem v mnohem skrovnějším kabátě./
Přiznám se, že nevím, co si má o tom kdo
myslet. Sám si myslím, že doba receptů na
to, co si máme o té či oné věci myslet
/abychom konec konců raději moc nemysleli/ ,se poznenáhlu stává objektem studia
historiků.
A tak jsem si ten dotaz dovolil nepatrně
pozměnit. "Může si dnešní mladý člověk
vů b -jaěep
y ž si p^ečto řečenou
pasáž?" Odpověď, přirozené naprosto nevě32 j / 6 6 — — "
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1917

zemřel .
ve vezení
ve vyhnanství

zbaven všech úřadů,|l
osud neznám
ve vězení
práce
Š1japnikov
Antonov- -Ovs e j enko výbor pro armádu zbaven všech úřadů, |
O É U Í neznám
a námořnictvo
zbaven všech úřadů,
Krylenko
osud neznám
generál
Dyb enko
sebevražda po zbavení
obchod
Nogin
všech úřadů
zemřel
vyučování
Lunačarský
financ
e
zemřel
po zbavení
\
Skvorcov-Stěpanov
všech úřadů
zbaven všech úřadů,
Opokov-Lomonov
spravedlnost
osud neznám
zbaven všech úřadů,
vyživování
Teodorovič
osud neznám
zbaven všech úřadů,
Avitov-C-lebov
pošty
\osud neznám
národnosti
jiiktátor
Stalin

Miljutin

t

I v

decká, může být po mém soudu jediná :
Nic, zhola nic.
Neboí: KOIÍK jmen z onoho přehledu průměrnému posluchači kterékoliv z místních
vysokých škol vůbec něco řekne? Co ví například - o Antonovovi-Ovsejenkovi,muži, který z pověření petrohradského sovětu zatýkal Prozatímní vládu a který
měl velmi úzký vztah k našemu státu?
/Byl totiž na sklonku dvacátých let prvním šéfem sovětské diplomatické mise v
Praze, stýkal se tu s představiteli naší umělecké avantgardy - viz Novomeského Vila Tereza, píší o něm ve svých pamětech Nezval, Kopecký i Eronburg./
Nejde však o detailní znalosti životních
osudů lidí," kteří v říjnu sedmnáctého
roku patřili k elitě tvořícího se sovětského státu. Každý průměrný posluchač,
byí sebeméně dotčený výukou m^rxismu-le-

\

v i,

v SSSR? Souvisí snad tragický osud mno-

ninismu, jc schopon celkom ponotbye'vyhých z nich právě s tím, že se podíleli
světlit" vývoj Sovětského svazu v prvních
desetiletích jeho existence poukazem na
kult osobnosti. Vysloví v té souvislosti
jméno Josira Visssrionoviče Stalina, řekne něco o zvůli, porušování socialistické zákonnosti a tak podobně, jaK se tomu
učil. Nejsem si ale jist, rda klíč k pochopení toho, proč se za některými jmény
členů arvní sovětské vlády objevila poznámka "ve vězení", spočívá v tom, že teoretické a ideové spory byly řešeny administrativními /jak už jsmo novyxli tomuto ouf 'laisřr.u!/ prc středky.
V prvním desetiletí po Leninově smrti se

na vypracování nějakého "antistalinsicého" modelu? Byly vůbec jiné alternativy
k projektu, který byl nakonec realizován? Lze považovat "stalinský" model organizace sovětské společnosti za takový, který relativně nejlépe vyhovoval
• daným poměrům? Není -rad to. co nazýváme kultom osobnosti, v/razen jistých
společenských podmínek, jež se vytvářely už dávno před Říjnem a j jichž negaci mohla revoluce pouze přip-avit, nikoliv je okamžitě negovat?
Takových otazníků bychom mohli nashro-

vyměnila vedoucí garnitura sovětského

máždit desítky, kdyby nám to rozsah to-

státu i střeny. A protože se tyto změny

hoto článku dovolil. Ale i tento omeze-

časově shodují s výstavbou základů so-

ný počet patrně postačí, aby naznačil

cialismu, odpovídala podoba ekonomické-

mezery v našich znalostech.

ho a.politického uspořádání SSSR před-

Má-li člověk myslet z příkazu institu-

stavám a názorům lidí, kteří proces ří-

ce, nepotřebuje fakta. Ale chce-li pře-

dili. "Stalinský model" socialismu so

mýšlet, neobejde se bez nich. To platí

formoval v bouřlivých diskusích na stra-

i o našem případu.

nických sjezdech, konferencích,, v tisku,
Robert

na vědeckých pracovištích. Ti:, kteří mu

Sak

oponovali, byli dříve či později posti/Přetištěno z časopisu

DIALOG, VR KV

ženi ovšem i fyzicky. Jména některých
ČS!Í - České Budějovice/
jsou v oné pasáží uvedena, jiná tam být
....

nemohou, a těch by bylo
V daleko více.
Označíme-li tyto jevy za proj vy "kultu
osobnosti", neříká to nic o jejich historických kořenech. Otázky jsou tedy nasnadě : Jaké argumenty byly kladeny proti
Stalinově koncepci socialistické výstavby? Lze říci o některých lidech, at už
byli členy prvního sovětského kabinetu
či nikoliv, že byli autory nebo aspoň
spoluautory jiného projektu" socialismu
322/65
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prof.In<5.Jaro slav Voříšek
fí Studenti
br.-.ou s vd-čností
vzpomínat na 3 v ho profesora.
20.2 ,i( i f zern-el v ÚV nemocniči
maj or ľ- arel sedlák
. ; z e s n u l ý m i jsme se rozloučili dne 2 j . If 66 v krematoriu
v Prc.ze - Strašnicích,
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N O V O R O Č N Í

ANKETA

SCÍNTEI

Ústřední orgán ÚV RKS Scinteia otiskuje v prvních lednových číslech odpovědi
známých vědců, spisovatelů a umělců z celého světa na otázku: "Jaké má lidstvo před
sebou perspektivy? "
Anglický fyzik'a: filosof John Bernal: "Budoucnost lidstva závisí do značné míry na dobrodiní, které může přinést věda a které má být rozděleno mezi pracující č-elého světa. Bohužel však sobectví a strach těch, kteří sice sami nevyrábějí, ale ovládají dary -vědy, vedly k tomu, že dnešní svět stále ještě zná útlak, přípravu

a

rozněcování vál^y i hrozbu jaderné války. Je třeba soustředit rozhodnost a rozum
všech těch, kdož správně chápou reálnou situaci i nezbytnost, že je třeba zabránit
takovým perspektivám."
Francouzský spisovatel André Maurois: "Věřím, že nejlepším prostředkem k zajištění lepší budoucnosti je především výchova. Ne umělá kultura, ale velmi široká informace poskytovaná všem. Rozhlas a televize mohou přispět k uskutečnění tohoto požadavku. íby se zabránilo válce, která- by znamenala konec lidstva, je třeba posílit mezinárodní instituce a především pěstoval v občanech všech zemí mírumilovnost a jasně jim ukazovat, co by znamenala válka a. její důsledky."
Švýcarský dramatik. Friedrich Ľurrenrratt: "Moje hra Fyzikové nesmí být chápána tak, že existuje fyzika dobrá a špatná. Měl jsem v úmyslu ukázat, že věda rodí
nové'zákony. Rozvoj techniky je nezbytnou nutností - proto nemohu pohlížet na jadernou energii jako na sílu koncentrovanou do vražedné pilulky - bomby, nýbrž jako na rezervu energie, zdroj života. Každé opačné pojetí se rovná osudovému krátkému spojení. Volit mezi válkou a.mírem znamená volit mezi šílenstvím a rozumem proto jsem velmi optimistický, Vždyí cesta rozumu je nezvratná."
Italský filmový scenárista Cesare.Zavattini: "Koncem listopadu jsem se zúčastnil manifestace jedinečné svého druhu. Po celou noc vyjadřovaly tisíce a tisíce lidí na ulicích celého 3íma znepokojení a bolest nad tím, že jsou ještě ve světě místa, kde místo slov mluví děla. Byla to demonstrace lidské důstojnosti a uvědomění. Je v silách národů postavit do cesty válce onen "disco rosso", jak říkáme
my Italové, přehradu, která zastaví utrpení, ničení a hlad."
Anglický spisovatel James Aldridgo: "Tak jako ptáci, ani literatura a umění
neznají hranice - až snad na hranice míru a násilí, bezpečnosti a bídy, života a
ľ

smrti. Ale to je druh hranic, které můžeme odstranit. Rozvoj bratrských vztahů mezi národy nakonec vyřeší• všechny problémy lidstva - a to přeji
všem
do roku 1966."
*
1
'v.
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Feumím si.-představit, že ¡by jediný komunista lhostejně pomyslel na výrok poroty, která soudila, v líoslcvě případ piňavskv Daniel. Tento čin má daleko větší dosah, zejména, ve Francii.
Tresty 5 a 7 let vyhnanství v pr'a-covním tábo e byly dány lidem,
kteří nebyli obviněni z ničeho jiného než ze psaní a publikování
textů, které tvoří pro tisově tskou. propagandu - dle obžaloby, vuôi
které m«li obžalovaní námitky,
Nemůžeme nijak zapomenout Sovětskému svazu a jeho lidu,.co
vytvořili. Bylo to za cenu jejich práce, jejich utrpení, že mohli
z ídit první socialistický stát na světe, sama jehož existence
hluboce změnila perspektivy dějin. A j ak bychom mohli .jako Francouzi, z'pomeňout na rozhodující úlohu', kterou hráli ve válce proti
hitlerismu, na oběti, které přinesli? Fa druhé straně? _rprobl4ra
není v osobách odsouzených, v jejich spisovatelském talentu. Jde
o něco úplně jiného.
* •'"•
Kdyby šlo o nesouhlas s tím, co tito lidé psali, mělo. by jim
to být ečeno. Pak by jej-ich-povinnost zaplatit pokutu za. přestupek proti existujícímu zákonu o zákazu • exportu j ej i óh. děl-bez kontroly byla naprosto přijatelná, jakékoliv jsou mé osobní výhrady
vůči takovému zákonu, Ale jsou-li zbaveni svobody pro obsah romá•nu nebo povídky, d s lá se přečin z mínění a zločin z názoru, vytváří se precedent, který škodí zájmům socialismu víc než díla S i m vského a Da iels;.
.
.'
""
Je t eba. se. obávat toho, že si lidé budou moci myslet, že ten
to způsob vedení procesu je-nedílnou součásti povahy komunismu, a
že rozsudek nad Siňa.vškým a, Danielem předznamenává to., co bude
spravedlností v zemi, kde bude zrušeno vykořisťování člověk... člověkem. Je naší povinností prohlásit, že toto ve Prancii není a nebude, alespoň pokud to bude záviset ne, .nás,' Politika rv,ší. strany
spočívá na některých základních, tézlch - na téz i o možnosti pře- ;
chodu k socialismu pokojnou cestou vítězstvím, většiny, na zamítnutí koncepce jediné strany, a. tedy .na, spojenectví se Socialistickou stranou a ostatními demokratickými stranami pro přeci od k socialismu, pro jeho výstavbu a udržení.
Toto bude možně jen tehdy - jakýkoliv je význam komunistická
strany v zemi - jestliže strafta. zaručí svou věrnost principům
politické demokra.cie, které jsou ve Francii traxLicí, a zejména
když potvrdí, že žádné zákonodárství nebude díky jí-mít moc odsuzovat někoho jen na "základe mínění. •
Chceme doufat, -že pro dobro y-<ci, která nás spojuje, bude
možno apelovat proti procesu ze včerejška. Keni na.ší věci diktovat
veliké přátelské zemi,co má dělat, ale byli bychom vinni, kdybychom zatajili naše míněni..
l'Humanité, 16. 'nora,. l c 66
h
,••••"
p e l , -st-

Louis

Aragon
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P O Z N Á M K U

je třeba učinit k časopisu Tvář. Od prvního ledna přestává vycházet. O d°vodech se
lze jednak dočíst v LN č. 1, jednak se o nich šušká po Praze. At jsou názory na Tvář
jakékoli, je faktem, že právo na existenci má i časopis, který se přímo neztotožňuje
s marxistickým pojetím kultury. /V tom smyslu J. Trefulka v LN!/ Opravuji : má mít
právo. Nemýlím-li se, podobně se vyjadřuje i ústava ČSSR, že ano? Protože názory opo
nentní nezmizí tím, že se odstěhují do podzemí. A mohou-li nyní redaktoři Tváře chodit po Praze s -loriolou mučedník"", čí je to zásluha? Žíkalo se o Tváři, že je^to ča
sopis ligy pro Katolickou kulturu. Necht. Zdá se, že socialistický názor v naší kultuře natolik dobyl solidní postavení, že mu nemůže .ublížit hlas oponující. Proč se
tedy vytváří takové
administrativní a nejen administrativní .podmínky, které jsou
pro redakci Tváře naprosto nepřijatelné. Nač tyhle scény, pánové? Jediným výsledkem
celé ax.ce je, že "Tvářisti" mohou nosit mučednickou svatozář., která jim jednak neslu
ší /třebaže se tedy říká, že jsou to "křesíané'/ a za druhé z toho mají s~mi radost/?/
Nebot už v dobách, kdy se jim tolik neubližovalo, povídali všude,' jak to mají těžké.
Jo, j'sou to věci na tomhle světě.
A ta logica příkladně ženská. A hned na dvou frontách. Příběh jako z kalendáře stoletého, pointou vyšperkovaný. Ta pointa zní : když se kácí les, lítají třísky. Tvář
je ta tříska, jenom nevím, o který les jde.
Sekery jsou však stále nabrolišeny. Protože co xdyby ..... atd.
-gerw- /elzis/

M o r <k

&
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A najednou tma.
J
'
Ticho prořízl swingový rytmus, pak trochu svě.tla a příběh se začal odvíjet.
Protektorát. Nakoncovic vila, kde se scházejí ti, kteří znají a milují dráždivou divokou duši jazzu, abych se vyjádřil slovy zde řečenými. Historický Swing band kvartánů gymnasia v městě K. Přes zákaz, přes vše stupidní, co v této době a na ní samotné bylo. Susi Braunová, Peddy a ostatní, pro které jazz znamenal život, vzpouru,
vysvobození. Studentská recese, mající v sobě víc'iiéž bujaré veselí, bylo-li
tehdy
jaké. Recese odporu, výsměchu a boje.
7 y ň,-,
Koncert v městě K. končí pro "'..laškované bandity" tragicky: vyloučení ze školy, koncentrák pro položida PeddyhO. Šm-r-t. Prostřelená ústa Susi Braunové, její pomsta. Ne,
to není symbol, takový jaký jsme znali z čítanek. To je symbol lidství. Zápos, který
sám o sobě vydá, nevím kolikrát, za přegeroizováné hrdiny.
Světlo.
Tiše se hovoří, jakoby se nikdo nechtěl dotknout něčeho, co třeba nezažil, ale před
čím má respekt, strach a úctu. Úctu tím větší, slyšel-li prvou část, prvý příběh.
Hořkýho jazzu Josefa Škvoreckého, ve Viole.
A znovu tma.
Padesátá léta: vojna a zase jazz. Současnost a vzpomínky. Další osudy, další zklamání. Osudy s podobným koncem, byt ne ta* tragickým jako je smrt. Ale smrt m°že předčit život. Někdy krutější než'oňa sama.
Díky formě Škvoreckého textu ozývá se smích. Nevázaný, při kterém ale občas zatrne.
k docela možná, že při tom zatrnutí nejeden z těch, co mu naslouchají,nevědomky přiřazuje oba příběhy pořadu do jedné proplétající se křivky.
Hořkej jazz skončil a my jsme zatleskali Jiřímu Němečkovi, Jiřímu Hálkovi i Nadě Urbánkové.
Udělali to dobře. A člověk by ani nevěřil, že ¿c tomu stačí stůl, pár židlí, kultivovanost hlasu a trochu světla a trochu tmy. Vlastně, hlavně text, s jemným humorem
Josefa Škvoreckého.
Mimochodem: nějak nám vůbec nevadilo, že vlak už houkal o hezkých pár kilometrů dál,
venku byla tma a bláto, a příští jel až za tři hodiny.
j .
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U' f on tány v parku stálo díte.
Oči doširoka.
VŠŠt...vššt,hvízdala fontána,chrlí c sloupy vody,které

pada-

ly do velké'stříbřité mísy a ztrácely se v tmavé odtokové
•rouře,
Dítě tleskalo radostne ručkama,

Tati,řeklo pojednou a přestalo tleskat.
Co je,ozval se otcův hlas za novinama,
Tati,von se utopil.
Kdo ?
Lid.
Říká se člověk!
Ale to nebyl člověk.
Tak co otravuješ ?
To byl lid... z vody.

'T'''"'

Jaký lid z vody ?
No.lid z vody,vždycky vyskočí nahoru a pak zase skočí dolu a
teä skočil a utopil se.

• ••'•

.

Na vezmi si můj klobouk a. hřej si na loupežníky!
A.já nechci klobouk a nechci si hrát na loupežníky a ten lid
se utopil fakt a teä je mrtvěj!Dítě se rozbrečelo.
No tak nebul,jsi přece už velký a velcí nebrečej,tumáš,vysmrkej se!
Tati a dávaj se zvodylidové do rakve a do hrobečku?
To nevím.
A tati?Třeba to byl zlej zvodylid a .těch přece nej ni škoda,
že ne ?
*

Tech není.
Dobře mu tak!,řeklo dítě a Šlo si udělat důlek na kuličky.
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.. — Uverejňujeme vaši píseň. <Lik vznikla?
Vašík:-Je to jedna z písní, Která patří do našeho prvního kabaretu Ouplně č-;rnej.
Joska: Text k této písni, jako i k ostatním jsem psal tedy já. Nejdříve bych chtěl
však touto cestou poděkovat všem, kteří to s námi dělali: Magdě Vlasákové,
Jirkovi Vaňkovi, Pavlovi Hřebcovi, Josefovi Šedivému a dalším. Jeden pán
nechtěl bejt jmenovanej /je to Pepa Bulín/. Pochopitelně nejvíce Vašíkovi
za hudbu a rovněž tobě za texty, které jsi mi poskytl a taky abyste věděli,
jaK si vás vážím!
— Děkuji i tobě. Odpovídáš Vašíku, že je to tvůj první kabaret, do kterého
jsi dělal hudbu. Co jsi dělal dříve?
Vašík: Ani jsem se moc neflákal. Pokoušel jsem se o orchestrální věci, nikoliv tedy o písně do kabaretu.
— Na poprvé ti to docela vyšloj A co ty Josko?
Joska: Já jsem spokojanej, až na to, že tento pán potřebuje vždycky postrčit. Pak
už se nezastaví a to je dobřu. A řekni mu, aí mě teä nekope.
— Tebe zas člověk musí zpomalovat.
Vašík:.Takže se to vyrovná a je to dobrý. Je to dvojice jako ... jako žena.
-- Jste tedy s prvním kabaretem spokojeni. Tím to snad nekončí?
Oba:
Naopak snad začíná!
— Prr-t i se stěhujete do Prahy?
Oba: Taky proto. Máme mít k dispozici Club, který není podle nás využit.
. — To si nemyslíte jenom vy.
Oba:
A proto bychom i my přispali svou troškou do mlýna a semlet by s 3 to mohlo
v Clubu. K tý trošce je ale zapotřebí lidí - muzikantů a hráčů /protože herec je velké slovo/ avšak i nula má své místo a může bejt veli-ý číslo /to
říkal pan řídící z Kaznčjova/.
— M°že vám být Impuls v něčem nápomocný?
Oba:
Možná_ani netuší jak!
— To jsme rádi. Stačí vám konkursová stránka v tomto čísle?
Oba:' Ani ne stránka, spíš míň popsanýho papíru a víc aktivních lidí.
• — Tak tedy : Zlomte vaz!
Oba:
Vy už ho lárv.te,
Rozvlouval František Teich~an
Dodateček:
Náš /teda váš/ časopig má jako první ze vS.i£H časopisů ->ř 'ležitost, které se
řádně chytil, uveřejnit jemu z jeho více méně známých skladeb /písní/ Šlapati
po trávníku zakázáno. Kulturní veřejnosti je jméno skladatelovo ještě neznámá,
ale kdo ví...«
A co se tý*» textaře - o tom še dozvíte více při hodnocení soutěže veršů, které se. autor zúčastnil.
••*
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Kdyby mi byl někdo před měsícem řekl, že na v>uchdol přijede číst své texty Pergncr, diskutovat Ivanov, ň^bo zpívat Gott, vysmál bych su mu. Tak nějak jsc?» si už
zvykli na ňaši suchdolskou pasivitu. Odtržení. Jen drobné hrstky lidí se snažily
nlco podnikat. Funkcionáři lomili rukama nad neutěšeným stavem Kultury a kulturnosti nršich posluchačů. Lomalo se rukama, lamentovalo se, dis!<utov:,lo se. A houfy studentů dál poklidně trávily večery, tu u Urbana, tu onde.
Nechtěl bych tvrdit, že teä se již k Urbanům nechodí /a ani bych nemohl/.Svým
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způsobem je to též zábav?., i když sporná, A ná pivo si konečně zajdu taky.
Ale to odbočuji. Chtěl bych tímto článečkem vlastně zapět oslavnou odu na jediného člcjftíka, ktt.rý'svým příchodem znamenal K.O. pro všechny předsudky a hnoj iřsko-Gu.chdolské mindráky. Jméno Osterm.nn není návštěvníkem Violy neznámé a.urbonistč měli myslím již dost času seznámit S; s ním.
A pro ty, kdo ještě neví: AŽ uvidíte menšího rozložitějšího nervorního pána,
který' vytrvalo pendluje mezi "Klubem, údržbáři a telefonem, a až uvidíte novou úpravu Klubu a dozvíte so o dalších pláneah a povšimnete si přibývajícího počtu plakátů s více či méně známými jmény, tak -ro všechno je pan Osterraann.
A vezmemo-li pana Ostormanna,'přičteme-li literární /i když as mu to slovo nelíbí/úterky a ja7-evé čtvrtky a to, že se konečně•přestěhovali hoši •» Nového Strašecí se svým kabaretem a připravovanými skorodiskusními večury nazvanými čtenice a
hřánky, dcst-neme sumu takřka optimální. Sumu do'bŕé zábavy.. Sumu příjemných večer"."
Sum;; kterou nám už teď závidí/mnozí ze, škol. z matičky Prahy.
°ro$t3 držme si palce'a tukejme-na dřevo. AÍ vydrží Klub, at rv tydržíme., a
tvdt ne-I:. hooiiě ťukat, možná: že vyjadno/nějaká myšlenka či nápad navíc. Zkuste si
zatukatí
. _.
0
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Již se blíží první výročí založení Klubu a otev'ení Restaurace na naší koleji. Za to vše jistě patří srdečný Zík v-. .r, kteří se o to zasloužili.Je nutné poděkovat i vedení koleje, které mělo porozumění a uvolnilo potřebné místnosti. Ta'-,
se splnilo to, o čem mnozí vysokoškoláci jen sní. Máme ?.spoň n"jakou náhradu, že
jsme vzdáleni od centra města. Ovšem radost netrvala dlouho. Možno říci, že jenom
do krnc. minulého školního roku. Od říjnu totiž stále přib/vá "černých" pondělků.
Nikde není vyvěs .¿no," jak dlcuho má mít r str.vr.ace otevř no.. Občas se objeví, ž'c
pro nemoc personálu je uzavřeno. T'o vš k je výjimka.,a většinou je n-1 nás, abychom
"tipli", je-li možné počítat s tí", jestli se dá něco večer v r.st urrci koupit
ci nikoliv.

.

Jc-dncno dn, jsem si nestačil koupit lístky na večeři do menzy c tok jsem navštívil zdejší restauraci. Mimo jiné byli přítomni i studenti z Polska. Též si objednali í : ¡¿kanou s bramborovým.salátemKdyž- marně čekali půl hodiny na obsloužení,
tak jeden z nich šel upozornit s. ve.ioucího, mají-li naději objednané obdržet. Po
chvíli přišel s, vedoucí a začal všem přítomným vykládat 3 patřičnou sílou híasu,
ž c je na vše sám a že mu pomáhá jen .jedna studentka /známá jako Zdenička/ z-.darmo.
Navíc musí též obsluhovat v klubu. Když dokončil svůj proslov, tik js^m s^ šel podívat, kolih lidí s. vedoucího zanc-prázdnpvalo, že nemohl donést do restaurace tři
nebo čtyři večeře. Zajímavé je, že v klubu s děli d v lidé a četli. Na stolku nebylo nic, co by si u s, vedcucího poručili /noviny se půjčují u vedoucí klubu s. Dvořáčkové/. Několikráte se mi též stalo- že restaur ce byla uzavřena a zevnitř so ozýt
valy veselé hlasy. Jednou mi to nedalo a asi po dvaceti minutách bouchání js^m byl
331/66

vpuštěn i s několika -žíznivými dovnitř. Po zjištování příčiny jsme dost:-li odpoveä,
že z města chodí podnapilí studenti a dělají výtržnosti. CjIOU dobu, co jsme se.domáhali vstupu jsme žádné neviděli, ani potom.
anonym
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Scsta&racě v Klubu byla původně, plánovina pouze na T«>*srsí prodej. Eyl jsem to
já, který požádol vedoňí koleje o povolení otevření i v poledne, abych vyhověl zákazníkem. Upozorňuji , že tento a'j dobrovolný závazek jde na úkor mého volného času. Moje- pracovní dob:: je nyní od 9 hodin ráno a končí ve 24 hodiny v noci. V pondělí v poledne máme normálně zavřeno. Je pravda, že na dveřích není napsáno, jík a
kdy je provozovna otevřena, ale čekali jsme až po koneč.ié adaptaci. Provizorně uvádíme provozní dobu na našich dvou informačních tabulích. Tyto tabule a nápisy na
nich jsou ale úmyslně poškozovány neuterými nesvedomitými posluchači. Dokonce jedna tabule byla již ukradena. Vzhledem k tomu, že se nepočítalo s tak velkým pravotám, nemáme kuchyň a jídla teplá děláme dobrovolně na elektrickém dvou vařič i.' Tím
se stává, že při větším návalu musí zákazník déle-čekat. Do nrmcä listrpadu minulého roku jsem byl na vše sám. Až od 1. XII. 1965 se mi podařilo získat pomocnou sílu

od 1. II. 1966 mi podniic dovolil zaměstnat další sílu. Po celou dobu mi 'pomá-

hala dobrovolně a z íarma. Zden.' . ^yl-a to velká výhoda, nebočpo dobu mé nemoci by
bývalo zavřeno a tak mohl býti udržen alespoň provizorní provoz. Ještě před ukončením mé pracovní neschopnosti onemocněla Zdena i výpomocná síla a t k já ještě ne
docela zdráv jsem nastoupil zaměstnání a s veli.ým vypětím sil" jsem udržel alespoň
provizorní provoz. Aby se zabránilo různý" machinr.cím, nařídil jsem vydávání při
placení účtenky atak každý.si m°ž& nyní při placení součet zkontrolovat.
Vítám každou kritiku, xterá je věcná á mím snahu, aby každý byl v naší provozovně spokojen a.vzorně obsloužen.
-

vedoucí restaurace -

: A co se anomrii týče,příšt.^ jdou bez výjimky do koše,
jakkoli závažně snad budou.0 tom,že by byl někdo pronásledován kvůli náboru,publikovaném v Impulsu,jsme neslyšeli a není dívod,proč bychom brali na zbabělce v budoucnu zřetel.Necht j e"vám toto M.slo příkladem.
R e d a k c e
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Zašel jsem si za Standou Lagou do nalé, ale vskutku útulné jizby na rektoráte, rozprostírající se za cedulkou: ČSM. Ton tedy se to stalo. Mimochodem 3e zde stále kují rozmanité pikle. Voní to tam však člověčinou a tak dravá zvířata zde prostě vynechme. Přišel jsem se Standy poptat na přípravu Majálesu. Ochotně mi dodal vše, co
věděl, nebo lépe, co by vás mohlo zajímat.
Majáles řídí majálesový štáb, jehož předsedou je Radek Štupl z lékařské fakulty.
Štáb je rozdělen po komisích, Která mají určené úkoly /buň příprava, propagace nebo
již organizace prívodu a vlastní náplň programu/. Náčelníkem policie bude
znovu
Standa. Ve štábu má
své místo i s. Klečka z VOV ČSM, major Kozelka z VS, s. Čejka
z Parku kultury a oddechu J. F. a ještě mnoho dalších.
Majáles bude posunut na 8. květen a jeho zaměření bude toto: Student a vesmír, "ľdá
se- vám to málo? Jen si představte nekonečnost vesmírnou a student, ten je také nekonečný ve své podstatě. Já si spíš kladu otázku, jestli to štáb a jednotlivé komise zvládnou aspoň na matičce Zemi, vlastně na vohraničené Zemičce velké Prahy. Jenže nechrne to na těch schopnějších tu i.onde.
A jak to bude vypadat s programem? Dopoledne vlastní průvod, který se potáhne
ze
sraziště na Staroměstském náměstí, skrze Pařížskou ulici, zavadí též o Národní třídu a .zde stojící Národní divadle /s amozřejmě jen pohledem/, potom dál na Příkopy ,
přes Revoluční třídu /to musí/, směrem k Parku, v té dobč studentskému. Tam proběhne vlastní /tedy studentský/ a nevlastní /profesionálně nestudentský/ program. První bude hned po obědě, poslední ještě není naplánovanej - to by také nemělo'
cenu
plánovat. Do programu vlastního počítám i volbu Krále Majáles a též /to si nenechám
ujít/ Miss Majáles. Předkolo bud^ u fontány. Hlavní kolo - vlastně již kolečko - se
bude vodehrávat na Robinsonově hřišti, kde též promluví král Majáles svou trůnní řeč.
Výběr kandidáta na krále si dělá každá škola sama z řad študáků i neštudák". .Uvnitř
bude probíhat program hlavně ve sportovní hale a v levém křídle.
A jaké bude vstupné? Ne, nemusíte se lekat. Študáci pouhé 3 koruny, ostatní 10 korun. Aktivní členové zaplatí nic.
Hlavní význam Majálesu : Huž nijcdy Petřín.

Na Standovo doporučení jsem se šel podívat na.Ivanu Režimovou, která má Majáles na
starosti u nás n„ školo. Když jsem vešel po zaklepání do jejích půvabného pokojíku,
bylo mi řečeno asi toto: Je zde na škole takovej pokojnej štábeček, kt«rej se skládá ze dvou komisí. A to jest komis ideologicko-kulturní a technicko-organizační.
/Zde se Standa a Ivana neshodli, proto ty krásné novoformulace/ Již z názvu plyne,
co která dělá neb nedělá. Miss Majáles bude, král taky, doufám, že nás podpoříte ,
aby to zemědělci vyhráli - co 3e týče Miss, tak vo tom nepochybujem, že to naše škola vyfouicno. Věřme štábečku a taky našim dívkám.
A Ivanka mi toky prozradil" , že i s kulturou to není t:_k špatný. Mají prý k dispozici soubor Máj a potom ještě nový soubor vnikající při Klubu.
No a to bysme měli vše. Snad ještě tohle: sejdeme se někdy ... a t?Jc ti potom dodám
další věci, co se týče Majálesu. Jo? Tax ju.
P.S. Se změnami se počíná.
F. Teichman

^
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and Woršd Report - 13. prosince - /zkráceno/
Prohlédněte, si záznAmy zo st itistik USA

toři. Ještě je ^liká propast mezi

a pezr.'.te druhou ctvánku

prosperitou bílých a čern/ch. Vcelku

*vnoäské his-

torie.* černoši, místo aby upadali, pro-

vzato však zaznamenávají statistiky

nikají po miliónech

pokrok. Na doklad toho autoři citují

americké střední

tř^dyo Jsou ovšem ješ+ě veliké propasti

jeden statistický údaj za druhým,

mezi bílými a černými

všechny získané z oficiálních prame-

"V- mnohé z těch-

to trhlin se už uzavírají. A jsou tu základy pro další pokrok černochů'. Takové

nů.
Černoch

jaou závěry nové knihy založené na ofi-

ze

střední

vrstvy

ciálních faktech a číslech,
Tato kniha se jmenuje "Tyto Spojené
3táty americko" a-napa"1 ji Een J. Wattenberg ve spolupráci s Richardem M.
Scammonem, který byl ředitelem severoamerickí statistické kanceláře od roku
1961 až do začátku 1963ó Podle oficiálních čísel tato kniha ukazuje, že američtí č.rnoši postupují do střední vrstvy ve ftále větším počtu a je stále více těch, kdo si mohou opatřit dobré byd-

Statistiky ukazují a autoři píší, že
"zkrátka řečeno, černoch poprvé vstupuje do americké střední vrstvy. Nikoli do horní střední vrstvy, nebo do
její "střední" vrstvy. Dostává se do
nižší střední vrstvy s takovou úrovní
příjm", kdy slušné bydlení a středoškolské vzdělání nejsou holou nemožností."
"Dejme tomu, že všichni muži z ka-

lení a auto a slušné vzdělání pro své

tegorie kvalifikovaných pracovníků jsou

děti. Do různých povolání proniká stále

alespoň na nižších příčkách žebříčku

více černoch"'. .Nejsou to už j^n kazate-

americké střední vrstvy. Seznáme potom,

v

lé a učitelé. Stále více jich získává
kvalifikaci. Příjmy černoch" stoupají
společně s příjmy bílých. Pokud jde o
vzdělání, je sice černoch ještě za bělochem., ale už ho dohání. Rostoucí masa lépe vzdělaných mladých černochů ge
má stát rezervou černošských vůdců pro
•budoucnost a -základnou pro další pokrok
v příštích desetiletích.,
/šechno, co vyplývá ze statistik o

že 10 procent černošských mužů patřilo
ke střední vrstvě v roce 1940, 16 procent v roce 1950 a 23 procenta v roce
1960."
"Za dvacet let se zaměstnanost černochů v pracovních příležitostech střední vrstvy víc nuž zdvojnásobila a v
letech 1950 až 1960 stoupl tunto počet
na 40 procent."
Kde

se

t r h l i n a

uzavírá

situaci černoch"., není ovšem jen příz-

Obraz černošského pokroku v kvalifiko-

nivé. "Cesta pokroku pro amerického čer-

vaných zaměstnáních vyplývá z takové

nocha byla křivolaká", poznamenávají au-

statistiky, jako je tato: "Například

28/66

v rocg 1960 zastávalo jen 3,9 procenta
černochů svobodná povolání. Bělochů by-

Úklid

na

p o l í c h _/N3R/

Landtechnik 16/65 -

lo 11 procent. Od roku 19^0 do roku 60.
Obvyklé zapravení poskliznových zbytků
počet černochů stoupl 2 V 3 krát, u bí2

musí stále více ustupovat zapravení slá-

lých to bylo 1 /3 krát. Procento kva-

my po žacích mlátičkách. K tomuto účelu

lifikovaných černošských .ičlníků stoup-

nabízí firma Rabevrerk v Linne v N3R

lo 2,5 krát, bíl/ch méně než 1,5 krát.

vhodné nářadí. Podmítací pluh "Gimpel"

Rodinné příjmy poskytují další měřítko

má vysoké plužní těleso /až 60 cm/ a

pro pokrok černoch". Podle citované kni-

průběžný rovný rám, takže posunutím vz-

hy bylo v roce 1963 v Americe 1,136 000

dálenosti plužních těles m"že být zvět-

barevných rodin s příjmem přes 6000 do-

šena mezera mezi plužními tělesy nato-

larů ročně.

lik, že i při veliiých kvantech poskliz-

Z tohoto počtu žilo 272 000 rodin z

nových zbytků n^ní možné ucpání pluhu.

příjmů přes 10 OOOdolarů a více. Připo-

Pro silná traktory byl vyvinut podmíta-

čítáme-li, žo každá průměrná barevná

cí pluh "Gimpel B 60 S". Vyrábí se až 7

rodinr jo složen*, ze 4,35 osoby, vyplý-

radličný a má šířku záběru 'až 1,75 m.

vá z toho, že v roce 1963 molo 4,741000

Pro zapravení slámy jo vhodný i diskový

barevných osob střední příjem /víc než

podmítací pluh "Fink" so stabilním ulo-

6 000 dolarů ročně/

žením disků. Známý a osvědčený je kultivátor pro strništní zbytky /diskový
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podmítač/, nářadí, které nezaprivuje
slámu do půdy, ale promíchává slámu s
půdou, t.j. mulčuje. Výsledky jsou dobré. protože Sv.- s nářadím pro úpravu pů-

P r a s a t a _ v _ N S R

dy může jezdit vyšší rychlostí.

Landw. Wochenblatt Westfalen 25/65 -

Příliš

mnoho

Po letech namáhavé prác^. se podařilo ně-

závodů

v_ U S A ?

meckým chovatelům prasat přinejmenším vyrovnat klasickým i nejpokrokovějším chovatelským zemím. Spotřeba krmiva na produkci jednotky vepřového masa ve výkrmnách trvale klesá. Dnes je tento průměr
při výkrmu z váhy 40 na 110 kg 3,20 kg
krmivové směsi na 1 kg přírůstku, což
odpovídá asi 2,3 kg na 1 kg přírůstku
vt výkrmu z váhy 20 na 90 kg.
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zeměděl.

Progresive Farmer 5/65 President Johnson prohlásil, že je v U3A
o 2,4 min více farmář0', než je jich zapotřebí. Dnes je c^lKem 3,4 min zemědělských závodů sc v budoucnu jich prý postačí k zajištění výživy národa i slušného
živobytí zemědělců pouze 1 min. Za pos*.
20 let opustilo zemědělství ostatně již
2,6 min farmárů a nyní bude nutno likvidovat i stávající přebytek. Ze strany zemědělských organizací su však ozývají varovné hlasy před příliš unáhleným prováděním této zemědělské politiky.

Jednotně proti imperialistickým štváčům se rozhodly vystoupit
soudružky vrátné z chlapecké koleje Suchdol. Jejich prvním důrazným
a nesmlouvavým krokem, by^ bojkot pochybného plátku, zvaného IMPULS.
V dohledné době je možno očekávat i několik protestních dopisu do
Washingtonu a na CV ČSM VŠZ.

Vytrvalí čtenáři na'eho časopisu si možná vzpomenou na stejnojmenný článeček v 5. čísle I. ročníku, ve kterém si jistý i). Setna
postěžoval na přílišnou hlasitost a ne dost puknou formu hlášení
rozhlasu n- chlapecké koleji, a to neměl dělat.
Druhý den po vyjití časopisu se v redakční schránce objevil
anonymní dopis, psaný - jak jsme později zjistili - jednou z vrátných, ve kterém byl autor zmíněné pololiterární kritiky dosti hrubě a neurvale napaden. Ospravedlnil se v 6. čísle, kde byl též p etištěn .anonymní dopis. Autor kritiky se omluvil, na jedovatosti
odpov s děl jedovatostmi,.a považoval tím věc za vyřízenu. Bohužel,
byl na omylu.Skrytý boj neustal, pouze se přesunul na jinou frontu.
Soudružky

vrátné začaly, odmítat' prodávat náš časopis a na členy

redakce začaly pohlížet jrko na veřejného nep ítele číslo jedna.
U p íležitosti skoro ročního výročí p-.mátného článku absolutně odmítly prodávat t'etí číslo letošního ročníku a nep ipustili ani
plakát, který oznamoval, že prodej byl přesunut do Klubu. Škoda,
že si lidé musí znepříjemňovat navz aj era život pro několik řádků,
ne nepravdivých.
A jaké je konečné řešení? po t etí se již omlouvat nebudeme.
Děkujeme za práci, kterou s námi soudružky vrátné žatím měly.
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A hlavní těžiště prodeje ae tedy přesouvá z chlapecké koleje na
vrátnice jednotlivých fakult,rektorátu a dívčí kolej e.Omezené
množství bude též k dostání v samoobsluze u menzy.
A zároveň bych chtěl jménem všech členů redakce moc a moc
poděkovat všem soudružkám vrátným z koleje A,fakult a rektorátu
za to,že mají pochopení pro naši práci a vždy se nám snaží ve všem
vyjít vstříc.
Ondřej Šik
P,S.:Nepěkná forma a přílišná hlasitost hlášení na kolej i,u čehož
všechno začalo, se vůbec nezmenila-což působí zvlášx. rušivě
při programech v Klubu.
D.S.
xxxxxxxxxxx
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P a k prochlastaj ."
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Prohlásil jeden dobrý kolega při''"koupi" Impulsu. Vůbec dost často
jsme dotazováni, co děláme s těmi dvanácti stovkami měsíčně^které
za své flákání v redakci dostáváme.Co s nimi děláme?Podnikáme noční orgie.Topíme se v alkoholu.Vyhledáváme lehké ženštiny.
CL
^¿z
^o-he!::
Za činnost v redakci honorováni nej sme.Nikdo z nás ještě nikdy nedostal ani korunu.!
'
r
Kdysi kdosi podal návrh,abychom občas alespoň navštívili divadlo,
z výtěžku redakce,ale ani to se nesplnilo.Konečně ani to není
možné.Prodáváme časopis témě- za výrobní cenu a to maličko,co nám
zbyde,šetříme na psací stroj.Totiž ačkoliv jsme redakce,psací
stroj nemáme.
*>

* / /

9

Účty a účetní kniha jsou k nahlédnutí u kolegy Miltra.
6 L
c,úJ L
A ? A c / Z Č y n e ,
Z
I nadále budeme nuceni určitou část výtisku, prodávat na chlapecké
koleji formou samoobsluhy.A s tolika procentní ztrátou budeme
jednoho krásného dne nuceni snížit náklad,už tak dost malý.
/
¿J // A v
(y (

//
"V /
ale snad to bude škoda.
7
' (—,
t

D.S.
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i mri/A

prace

Podle hlášení Statistického úřadu
jsme v druhém pololetí minulého
roku zvýšili těžbu kotelního kamene o 17,372 kg na 1 obyvatele.
0 tento náš tradiční vývozní artikl projevili zájem hlavně v Ghaně, Shettlandských ostrovech a
v Kuvajtu.
324 zaměstnanců Počištování,n.p.
Dolní Horňáky poslalo anglické
vládě otevřený dopis, v němž odsuzuje zvýšení daní v Anglii.
Krátce po obdržení této protestní rezoluce, anglická vláda toto
nepopulární opatření odvolala.
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mimo malé násobilky
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Všechno,

/

.

jsou intriky.

/
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Čínská vlád*.- poslala 36/. vážné
varování vládě Islandu proti neustálému pronikání islandských
záškodníků. Podle prohlášení listu 2upan-ž-pan j e.cílem těchto
záškodníků snísti celou úrodu
rýže a vyvolat ták hladomor.
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Ni-

čím více přátel,
tím větší dřina.
Mazal med kolem úst druhým
tak dlouho,až ztratil svědomí.
Řečí naplníš povětří,
jedině,je li bezvětří
Budiž dovoleno říci:Bez dovolení.
FT.
EUtlr
312066
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II. ročník

časopis studentů VŠZ v Praze a v Suchdole
- .

vyjde pravděpodobně 30. února,
1966

i.,

i

i •

šéfredaktor
Ondra Šik
ideologický a zahraniční, komisař
Karel Kovanda
redaktoři
Zdena Máchová, Anča Mezenská,
Franta, Teichraann, Pepa B tér,
Láäa Koula, Zdenek Kuba
Korespondenti
"
Jiří Gregor, Venca Vinter
Hlavní provozní vedoucí technické skupiny
Luboš Miltr
Technická skupina
Honza Vyhlas
Grafik
Antonín Val der- Jan Šebek
Graficky upravil
Tonda Valder- Jan Šebek
Naklepala
Marus Dragounova

Pouze pro vnitřní potřebu VŠZ
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Jak jste byli již informováni,
byla vypsána soutěž veršů.
Původně jsme zamýšleli otiskovat,
jako v prvním čísle,
příspěvky mezi textem.
Jelikož jsme však byli doslova zaplaveni
verši, rozhodli jsme se tedy
pro tuto přílohu.
Prosíme tedy ctěné obecenstvo,
aby bylo tak laskavo a pomohlo porotě
vyhodnotit nejlepší příspěvek
tímto způsobem:
Zapamatujte si /neb napište/ nejlepší básně,
sestavte pořadí prvních deseti
a zašlete redakci časopisu.
Děkujeme Vám.
Redakce

Sedel před
velikou špinavou louží
n apr s s. tou z e slz prvního
A í; prší
Seděl na zábradlí
kývaje lhostejně nohama
ne Še ptaj e lkál:
Já j sem vodník
/a ještě jednou/
J"sem vodník
se suchým podhrudím
a milované dušičky
zavírám do psacího stolu
Jdeš se mnou?
Tam,kde končí podlerodičovský život
začíná volný skluz v ráj
/nebo jak chceš/
vlastns maličká roztomilá hračka
Stálana protější straně' •
á, hořce plivla do kaluže
Tím zbrázdila jeho klidný obraz
slaností
A on si začal uvědomovat
/jako když kamenem hodí
a netrefí/
svůj věk
Sedě na zábradlí
se potápěl i s podhrudím
do kaluže
řka:
At

prším
ľ'rantišek Teichman
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Spadl mi do klína
kulatý

chodník

hromada kostek dlažebních
a nepříliš prsti

ve-

z bývalé černozeme
prosívá se mi
ltra j kou
r oz maz an oho dešte
a klepe na záda
klusajících oslů
vždy v páru
vlekoucích

postránky z volských

potahů
po polích z kamení
a rumu
Krápníky shořely
/

i s ušima
večer si povídá pro sebe
hromady bájí

«

straky kradou
poslední stalaktity
z lásky
pro prodloužení nohy u stolu
Zdenek Kuba
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Tak na co ještě čekáš
že zalknu se svou zbabělostí
že puknu vztekem
že budu k smrti se smát
že budu brečet
Tak na co ještě čekáš
"Jen běž
v v

BEZ !
ivadlo nebude
Nic nebude
Nic
en pusto
prázdno
a měkké šlépěje
a cesta
dutá cesta
zpět.

D. S.

Tmou sesedlým dvorem se plíží jazz,
jen podle zdi,
"tak aby nepromokl.
Vyklouzl z okna noční vinárny.
V rohu u popelnic stojí mladý muž čeká na dešti, '
se sklopenou hlavou ... a ...
kdo ví na koho.

O
U

Má smutné oči, myslím ten jazz
a tichou výmluvnost.
Mladík jej schovává pod šusíák
a bere si jej domů,
jako tabletu pro dobrou noc a Kdo ví, jaká vlastně bude iryslím tu knížku poezie,
do které jej zavřel.
Valtrová

327/66

Tajně se potácím
rozkrájený šepot deště
beznadějně mlčí
Srdce tolik tvoje
Zběsilé
údery aut
klečí v opuštěném výklenku
jako prám k bóji připoutané
ke mně
V Ohňové zemi
Zajatý střelec svírá oko.rínu
Krk je jak noc
ITosím mu v ošatce
trochu teplého ledu

V.

okarína doznívá.
Strádání sám jsem
podoben
II.
Polibky prší
na zvony
z cínu
Polibky v nářku
tehdy ve městě
Villon se napoprvé věší
balada posté
zahalená v Šátku
stínů
Zpívám a jdu s tebou zpátky
Právě- se pohřbívá ' '
Claude Monet
na posledním kameni smutně
tam uzoufán
leží sonet
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jediná modř v tomto "blátivém létě
jehličí spadané do latě
Tvé oči
dívenky z ledu jsou
a jak dávno ustáleno
i nej modrej "'-í ledová kůra
se v létě mění v tekoucí krásno
stojící múzu
v rybničná oka uprostřed lesů
Volají-li kohosi
Tvé oči ztělesňují klid
po roce a dni jich nejsem syt
i-

Tvé oči
lidská muka zaživa
jsou svět,jež má ruka objímá
aby jsi mě nerozžhavila do slepoty
do slepoty
kterou by jsi mi odešla
někam jinam
ÍTeboí:
TVÉ

OČI

TICHÉ

HOUSLE

JSOU

snad violou
a neumí říci ne.
František Teichman
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Ani slovo

u

ani úsměv

u o

o

ani oči
které se potí
nic
nezůstalo
společným
dny byly velmi krátké
ani prsty
• e -

nezůstanou

teplé

když
sbíháš ze stráně
k ře ce
í

*

'voda bere sebou
t

i velké kameny
přehradu stavět
do cesty ?
sedím nahoře
a dívám se po tvých šlápotách
'llľniľ'^

'/////' m

mezi zuby
žvýkám loňskou trávu
už připbmíráš
jablkovou stopku
vyschlo mi v ústech
opřu se o nej bližší strom
vyplivnu rozžvýkaný konec

\ i
\ i

N

loňské trávy
a oči
zvednu
co nejvíc nahoru

s

Zd nek Kuba

i
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Život je jedna veliká paráda.
Bohumil Hrabal

Život je ohromná paráda
a vidíš ty hroudy rozíaté řetězy breků,
toho velikého pláče
a vidíš ty střepy roztřískaných oken
kameny těch malých
a víš ty vůbec že tam někde daleko je
hora
jsou hory
je moře hor
a taky moře

že ty jsi to čemu se říká

víra naděje

láska

zvony znějí víc a víc
jsi jedním z tonů
tak jdi
a čvachtej se bosýma nohama
vyndej si oči aby mohli prolétnout ptáci
a rvi jimi kytky slunce noc
k čemu máš ústa ruce nohy
a dělej život člověče
protože život je slavnost
slavnost
slavnost
paráda

Zdenka MÁCHOVÁ
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Poslyš pse,
už se tu touláš dlouho
r
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neviděl jsi
kam zmizel měsíc víš,
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to stříbrné nic pro nějž jsi před chvílí
tak- pěkně vyl.
Neceň zuby
nebojím se jich i

.

/
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zakopat
aspoň dva metry
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vykousat si malou

samá hezká slova daří
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