ČASOPIS STUDENTŮ VŠZ V PRAZE

JAK SE DÍVAM NA S V
pozoruhodná je situace nos,
dutí země! La*ždý je zde na krátké návštěvě. Neví
k" čemu ale leckdy myslí, z 5 to cítí. Z hlediska
denního života bes hlubšího uvažování však víme:
jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž
blahu zcela závisí nace vlastní štěstí,
usmovu
proJ ty
nepoznané,
potom VSak i jjx
o^y mnohé
UUÍ^UC
iiiianc , s jejichž osuváže pouto společného cítění, Denně nesčetněkrát myslívám na to, že můj zevní i vnitřní život spočiva na prací lidí dnešních i už zemřelých, že se musí
i jsem přijímal a.ještě
přičiňovat, abych stejnou měrou dával, jako
přijímám.Toužím stačit sám sobě a časta mívám tísnivé vědomí, že žádáni z práce svých bližních víc, než je třeba. Cítím, že sociální
třídní rozdíly nejsou oprávněny a konec konců spočívají na násilí.
Myslím také, že prostý a nenáročný vnější život je dobrý pro každého
pro jeho tělo i ducha.
V. svobodu člověka ve filosofickém smyslu nevěřím vůbec.Každý
jedná nejen pod vnějším tlakem, nýbrž také podle vnitřního nutkání.
8chopěnhauorův výrok: "člověk sice může dělat co chce, al< nemůže
c dýko li jsem pohlížel
chtít, co chce" mě živě zaujal ji; v mládí
na tvrdosti života a snášel je, vždycky mne býval útěchou a nevyčerpatelným zdrejem snášenlivosti.Toto vědomí blahodárně mírní tak snadno
ochromující pocit odpovědnosti a působí, že sobe ani jiné nebereme
příliš vážně; vede k životnímu názoru v němž má své zvláštní právo
i humor.
Ptát se na smysl a nebo účel vlastního bytí a bytí tvorstva
vůbec zdálo se mi z objektivního hlediska vždycky^nesmyslné. A přece
naopak má každý člověk určité ideály, které usměrňují jeho snažení
a úsudek. V tomto smyslu jsem
pohodlí
nikdy
nepovažoval
za
f >
w
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t a štěstí
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vlastní cíl (této mravní zákla."ně říkám také ideál stáda vepřů).
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- 2 Mé ideály, které vždy přede mnou zářily a znovu a znovu mě- naplňovaly radostnou životní odvahou, bylo dobro, krása a pravda.
Kdybych necítil', že se shoduji se stejně smýšlejícími, kdybych se
nezabýval objektivním,- na poli umění a vědeckého bádání věčně
nedostižným, jevil by se';' mi život prázdný.Všední cíle lidského
snažení: majetek, zevní úspěch a prepych se mně .od mých mladých
let zdály hodny opovržení.
Můj vášnivý smysl pro sociální spravedlnost a pro sociální
povinnosti býval' vždy ve zvláštním rozporu s tím, že mi vysloveně
chyběla touha družit s„ s. licím; a s lidským kolektivem»Jsjm správný
" tahoun
který nepatřil nikdy celým srdcom státu, vlasti, družině přátel, ba ani užší. rodině, ale choval ke/všem těmto svazkům
pocit nikdy neutuchající cizoty i potřeby býti sám, pocit, který
se s věkem ještě stupňuje. Člověk vnímá ostře, ale bez lítosti,
kde jsou hranice porozumění a souzvuku s jinými lidmi. Takový člověk je zranitelnější a no tak bezstarostný, áLu zato je značně nezávislý na názor ,ch, zvycích a soudech svých bližních a neupaclá do
pokušení stavět svou rovnováhu na těchto tak nespolehlivý'ch základech.
Můj politický ideál je..demokracie. Každý at je respektován
jako osobnost a nikdo aí.n-ení zbožněn.Ironií osudu právě mně věnovali druzí lidé mnoho, příliš mnoho obdivu a poct, bez mé viny
a bez mé zásluhy.Vyplývá to asi z přání pro mnohé nesplnitelného
"porozumět těm několika myšlenkám, kt .ré jsem nalezl svými slabými
silami a v neustálém. zápo;lení. Vím vělini"\ dobře, ž.o je nutno, aby
jedun člověk myslil, řídil a měl mimor ácirio-u • odpovědnost ,raá~li se
dospěti k jakémukoli organisátorakému cíli.Ale aí ti., kteří jsou
vadeni, nojsou nuceni, ale mají možnost takového vůdce volit.
Autokrati ckf donucovací systém s:, podle mého mínění ízvrhno velice
brzy-»Nabóí násilí vždy -přitahuje, lidi mvaaiě'méněceriné a podle mého
přesvědčení platí zákon, že "po geniálních tyranech nastupují padouv
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• Když jsem u .této věci, promluvím o najhorším vjíplodu státního bytí: o vojáctví,.: které nenávidím: Jestliže někdo můž o . č i šením pochodovat při musice v řadě a v šiku, už jím opovrhuji; t£n
dostal svůj velký mozek jen omylem, protože by mu dokonala stačila
jen mí cha. Tuto -skvrnu civilizace bychom měli co no jdříve" odstranit.
Hrdinství na rozkaz, nesmyslný násilný čin a trapné vlastenčení, jak
vášnivě nenávidím, , jak sprostou a zavrženíhodnou š o mně j._ví. - válka;
raději bych se. dal rozsekat na kusy, než abych se-podH-e-1-ha takovém
bídáctví .Smýšlím o lidstvu přece jen dobře a věřím proto-, že tato
příšera by už dávno byla -zmizela, kdyby zdravý smysl národů nebyl
soustavně otravován ve škole a v .ti s lni -lidmi zabývajícími se politikou a obchodem.
Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, kt .rý stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není
známo, kdo se už neumí divit, neumí žasnout, ten je takříkajíc mrtev
a jeho oko vyhaslé. Zážitek tajemná, třeba i smíšený SJ strachem,
zplodil také náboženství. Vědomí, že existuje něco pro nás neproniknutelného - projev nejhlubšílio rozumu a ne j zářivě jší krásy, které
jsou našemu rozumu dostupný jen Vu svých, nejjednodušších formách toto vědomí vytváří opravdovou zbožnost; v tomto ajedině v tomto
smyslu patřím k hluboce.náboženským lidem. Nedovedu si představit
boha, který odměňuje a trestá předměty svého stvoření, který dokonce má vůli podobnou naší vlastní. Také si nemohu a nedovedu představit jedince, který přetrvá-svou tělesnou smrt; takové myšlenky a£
v sobě živí ze strachu nebo ze směšného egoismu slabé duše. Mně stačí
mystérium, že život je věčný, i vědomí a tušení zázračné stavby
jsoucna, jakož i oddaná snaha oochopit aspoň nepatrný díl rozumu,
.kt .rý se projevuje v přírodě.
illbart Binstain:..Jak v i d í m sv5U'
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Zítra, co zítra? Kdožpak' ví.
Zítra si 1ohnem do rakví,
Františel G ...llner

Pozo-. Pozor.
Jste v New Yorku.
Jeďte vpravo!
S pasem musíte do kanceláře!
Cestující pobíhají po letišti. Hlasy lidí. Informace a.hudba z amplionů.
Příš1a servírka.
-Prink?

í ..

-Whi ky and coca-cola.

s

-For you bus.sinesman.
-Thank you.
Pozor. Pozor. AÍ žije United States!

. -•

AÍ :žije War!
-Hovno. AÍ žije Vietnam. Johnson je pes.
-Taxi prosím!
-ano-..Wild Street 20.
-Here your address...One dollar.
-Thank you.
-Bydlí tu, prosím,Waida W.?
-Měl'1.'by mě čekat.
-Tiková štíhlá, černá s -dlouhými hnědými vlasy, černýma očima. Asi devatenácti
letá.
-Ano. Ano. Jste pan H.?
-Ano to jsem já.
-Nechala vám tu dopis. Odjela. Dnes ráno.
sakra...proč...dejte mi dopis...děkuji...do Paříže...
-Víte proč? Podívejte so okolo. To nejsou lidé. To jsou roboti. Ty strašné mrakodrapy. Houfy aut. Reklrjny. Peníze. - Rakety. To' není místo pro ni, ani pro Vás
-Děkuji. Na shledanou.

$

Musím do Francie. Snad už tam má důai. Náš vysněný dům.
-Tady máte letenku. Letadlo startuje za hodinu.
-Děkuji.
Jaký já to jsem bláznivý cestující. Pronásleduji svou budoucnost. Šíastnou? Čekají mne její rty. Ruce budou sát její nahé tělo. Láska. Snad i ptáci so budou
milovat. Motýli budou-křídly podpalovat svůj lét. Vítr života.
-Pane. Pane. Vystupujete. Jsme v Paříži.
-Taxi. Taxi!

• .-y_ .
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- 4- L Anfant 20.
- Prosím. Máte. to naproti.
- Děkuji. Au revoir.
- Bydlí tu slečna Waida ¥.?
- Bohužel dnes odcestovala. Jste-li pan H. máte tu dopis.
- Merci-beaucoup.
A zasa jsem na začátku. Má cesta snad neskončí. A tolik času do odjezdu vlaku.
Paříž. Seina. Eifelka dosud nespadla. Notre Dáme. Louvre. Pigalle.
- Hele pojá sóm!
- Já?
- Ano ty, ma chsre!
- Ne. Já nemohu jít s kurvou.
- Nejsem kurva. Jsem prostitutka.
- Ne...ne...ne...taxi prosím...rychle na nádraží.
Vlak střásá krajinu. Pronásleduji lásku. Štěstí. Život. Tolik žen jsem poznal.
Kde jsou? Všechny říkaly - Můj milý. Kde to všechno je? Waido. Milá. Co jsem
bez tebe?
- Vystupujete!
- Mohu si odtud zatelefonovat?
- Haló.. .''Vaida.. .Waido.. .rcilá. Ano jsem tu. Tady. U tebe. Blízko. Pŕije.'u. Cekej. Tolik se těším. Na tobě. Náš dům....
Konečně. Květy. Stromy. Náš vysněný dům. A ona čeká. Čeká. Jako poprvé ve žlutém
pyjama.
- Dále.
- Waido...milá Waido...
Kde se tu vzaly ty obrazy? Picasso. Rembrandt. Gogh. Ztracený ráj zlacený V.iltonem.
»
- A'aido. Waido, kde jsi?!
- Prosím Vás...líbí se Vám.... čekáme na Vás...
- Ano,ale...kde je Waida pane...
- Waida? Zde se vyrábějí rakvo. Máme tu také pro Vás. Chcete bílou? Černou? To _
je nový model.
- Snad tu černou...
- Můžete ulehnout

...a sbohem.
:

•

Rafael Diaz

-x-x-x-x-x-x-x-x-xTEPRVE KDYŽ JSH3 NALEZLI LÁSKU, VÍME, CO J Sliti
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Minulý měsíc probíhal

f r a n c i i již pátý Týden marxistického

myělení. Závěry shrnul Valdeek Rochet v obsáhlém článku,uveřejněném 16.března v 1'Humanite.Vyjímáme jednu z nejzajímavěj ších částí,kterou bychom chtěli otevřít širší diskusi o socialistické demokracii a o vedoucí úloze komunistické

strany.

Vyjádřili jsme se jasně pro systém několika stran v socialistickém režimu, pro
systém, který bude zaručen ústavou.
Přc.sto však Maurice Duverger, který T poslední době psal kladně o jednotě levi
cových sil, interpretoval v časopise Le Monde naše poslední prohlášení o systému
několika strou překrucujícím a omezujícím zp°sobom.
Vo svém článku z 10. března zaujal Mnurice Duverger v zásadě to stanovisko, že
systém několika stran, tak jak jej chápeme my, n^ní efektivní, pro.tože ,je příliš
zaměřen ve prospěch vedoucí úlohy komunistické strany.
Nuže, tento názor nesdílíme!
Když jsme odmítli tezi jediné strany, nešlo z naší strany vybec o taktický manévr, tle o uvážené politické rozhodnutí, založené na n-ší vlastní analýze francouzských politických poměrů dnešní doby.
A od chvíle, kdy teze o jediné straně byla nahrazena systémem několika stran,
jo zřejmé, že u moci neb ide strana jediná, tedy řídící strana, ale že u moci budou všechny strany' budující socialismus a že se na ní budou plně podílet.
Je známo, že při systému několika strán je parlamentní systém, jakož i místní
pravomoc důležitými faktory francouzského politického života.
Při přechodu k socialismu je prvořadým cílem posílení a demokratizaco všech
těchto institucí.

r
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Toto předpokládá, že jak politickým stranám, které jsou u moci, tak i těm,.ktoré jsou v opozici/a které se zavázaly dodržovat zákony nového socialistického systému, bude přiznána svobod?.' myšlení, svoboda shromažäovací a spolčovací, právo na
stávku a další politická práva.
Ovšemže na nás.někteří žádají záruky.
Ale nejlepší zárukou, kterou můžeme dát, je to, žo podle naší vlastní analýzy
soudíme, že jediný prostředek k urychlení nástupu socialismu ve Francii je právě
těsná spolupráce komunistické a socialistické strany a vůbec spolupráce všech
společenských a politických sil, kterým záleží na výstavbě soci\lismu a na rozvoji socialistické demokracie.•
přel. -kk-

l'Humanitě, 16. 3. 1966
1255/66

- 6i i
»t
'
i•

v
A t a r a k t i k a

zemědělství

/USA/

Fead Bag 1/65 - Podle výsledků výzkumů, university v Marylandu se používání uklidňujících prostředků u drůbeže neosvědčuje/a v žádném případě se jimi nepodařilo zlepšit růstovou intenzitu a využívání krmiva u kuřat, stejně jako potlačit nervovou hysterii u brojleru ve větších hejnech. Pokud snižují rozsah
vyškubávání peří, omezují současně plodnost a líhnivost vajec, takže nelze tyto drogy podávat chovným ptákům.

P r ů m y s l o v á
vajec boz_skořápky

v ý_r o b a
/USA/

Feedstuffe 29/65 - .Továrna podniku Agway v New Paltz uvede co nejdříve do
provozu moderní zařízení, které bude
zpracovávat 3.C00 beden vajec týdně a
vyrábět pod jedinou ochrannou známkou
tekutá a zmrazované vejce, balená v
plastických sáčcích po 4,5,9 p 13,5 kg,
v lepenkových krabxcích a plechovkách
o váze 13,5 kg, kromě velkokapacitních
nádrží. Bude také dodávst sušené vaječné produkty vyráběné jinde. K hlavním
zákazníkům se počítají výrobci pečiva
a cukrovinek, různých předsměsí a podoba ý-.h výrobků, stejně jako instituce a závody hromadného stravování.
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/V.Británie/ Farmers Weekly 22/65 Podnik D.B.Marshall se rozhodl zvýšit svou roční produkci z« 7 na 11
min kusů. Za tím účelem koupil neužívané letiště, na kterém vybuduje
4 jednotky, z nichž každá bude schopna pojmout 30.000 brojlerů. Má také
dva zpraco-<telské podniky, které mohou dohromady zpracovat 20C.000 kusů
týdně. Prozatím jsou zásobovány celkem ze 72 farem v různých okresech,
které však budou dcáávat živý materiál i nadále. Podnik porážel před
8 roky pouze 4.000 kusů tý^ně a ani
současné rozšiřování nepovažuje za
konečné.
Dokumentační středisko
prov. ek. fakulty VŠZ

ooo
,,3ľ 8. a 9. března konal v Pardubicích seminář šéfredaktorů fakultních časopisů?
,.na tomto semináři byl založen KIS /Koordinační a informační středisko/ při V3R
UV Č3M? Úkolom KISu bude organizovat, pomáhat a radit fakultní"), časopisům.
..ve studentských kolejích na Strahově bydlí 140 důstojníků čs. armády?
,.3. - 4. března se konaly na VOV Praha jazykové zkoušky pro studenty přihlášené
do MBT?
<
.z v. sedmi přihlášených z naší školy tři zkoušku nesložili?
.se připravuje celostátní kolo SVS zemědělských škol, které organizuje ÚV ČSM
a náš IV ČSM?
s.

.se zakládá komise "bursy práce"?.Zájcmci o práci v komisi se hlaste.u Kolegy
Kourima z III. Agra.
12'V66
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Kdekdo ví, že v Sovětském svazu probíhá výstavba celin. Ještě tak víme, že na'celinách pracují komsomolci a sem tam i někdo od nás. Z těchto strohých údaj" člověk moc
nezmoudří, a je potom rád, když dostane do ruky vyprávění někoho, Kdo tam byl a na
vlastní oči viděl. Velmi zajímavý článek s celinnou tématikou byl otišt'.n v časopise
Lef 65, lesnické fakulty v Brně.
Z článku se dovídáme, že celina je strašně jednotvárná a ohromná. Vyprahlá step,
na níž v žáru Kolem 40 Celsia roste řičioučka pšenice, nějaká ta tráva a divoké narcisy. Dále tam jsou k vidění muslimské hrobky a mračna prachu z půd, které nsnfly
být rozorány a které teči eroze /větraná/ roznáší po širém okolí. Ost tně na rozhlížení po okolním prostředí moc času není, protož-e pracovní doba je 10 - 12 hodin dennx.
Měsíční výdělky se pohybují kolem 400 rublů /rubl - .9,70 Kč*/. Pokud po práci není
člověk tak'unaven, že se mu chce jen spít, má možnost kulturního vyžití v místním
klubu, kde večer hraje kino, a Kde se také tančí. Oblíbená zábava našich-brigád, karty, se tu provozovat nedá. Je to výslovně zakázáno celinným řádem, který je tak zajímavým čtením, že si zaslouží, aby byl citován.
1/ Brifáda sdružuje všechny členy studentského budovatelského oddílu AVTF. /AVTF - zkratka pro .'íoskevský energetický institut/ Předpokládá komunistický přístup k
výstavbě celiny a kamarádský vztah a pochopení jednoho k druhému, závaznost členů brigády zodpovědně plnit všechny úkoly ze všech sv/ch sil, nežádaje při tom
pro sebe více, než dostávají druzí.
2/ Porušení celinné jstavy je hanbou pro celou brigádu, pro celou fakultu a nemaže
být odčiněno ani sebeusilovněj;ií prací celé brigády. Poruěitel ústavy pošpiňuje
čest fakulty, neváží si prác^ svých druh" a nezaslouží si titul inženýra.3/ Povinosti- člena brigády:
a/ Být hrdý na příslušnost k AVTF, ctít a zachovávat celinnou ústavu. Být si vědom toho, že každý přestupek bude projednávaný x v příštích letech.
b/ Splňovat hlavní úkol brigády: Pracovat, ládovat novou celinu, která p°jde cestou komunismu.
c/ Nevyhýbat se práci, najít si ji, i když nemáš nic poručeno.
d/ Každý člen brigády je odpovědný za morálního ducha oddílu. V oddíle musí panovat radostná nálada, sportování, písně, vyprávění a ne nudri, hádky, rvačky.
•»/ 3 radostí jít vstříc obtížím cslinného života - špatni ubytování, dlouhý pracovní den, horké počasí.
f/ Pravidelně číst noviny, neodtrhovat so od mírových úkol".
g/ Přizpůsobovat se místním, zvykům a obyčejům.
4/ V duchu odstavce b/ předešlého článku přikazuje se zejména:
a/ Suchý zákon: V období od odjezdu z Moskvy.do navřetu do Moskvy zakazuje.se
přísně pít. jakékoliv alkoholické nápoje.
b/ V tomtéž období zakazují se hrát jakékoliv karetní hry.
'
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c/ 7 ••tomtéž období zakazuje se mužským členom brigády ponechávat si neoholené
:.•'• vousy Každý mu'sí být vždy pečlivě oholen.Přestupky proti- těmto zákonům budou zvlášt přísně trestány.
' -

• i

-

J

•

v

•5/ Práva Člena brigády:
.

•

.

<

. .

v

a/ Podávat konkrétní návrhy na zlepšení práce a života oddílu.
b/ Kritizovať členy brigády - ale jen přímo, konkrétně, ne za-rohem, nepodrážet
"nohy" svým kamarádům.
*
c/ Vyžadovat od štábu zabezpečení .práče, ale. neklesat na duchu při- případných prostojích, vyplňovat je sportem, písní, žertem, zachovávat klid a njzmatkovat.

i

^-

-.

6/ Je zakázáno stěžovat si:
a/
b/
c/
d/
e/
f/

Na přísnost rozkazů
Na nedostatek techniky /nástrojů/
Na nudu - bav sebe i druhé
Na objektivní nedostatky - smíš jen upozorňovat,
Na těžkou práci - když nestačíš, jdi pracovat jinam.
Na rozmary počasí /teplo, chlad/ a na nedostatky v ubytování - vždyt jsi věděl, kam jdeš.
g/ Na tupé nástroje - všude máš mít s sebou pilník a nástroje si nabrousit,
h'/ Na stosk po domově - vždyt se.-brzy vrátíš domů.
i/ Na hloupé vedoucí - sami jste si je zvolili.
j/ Sibotovat nařízení a chovat se tak, abys byl přiřazován k potupnému oddílu
ulejváků.
.
•
7/ Celá práce a vnitřní řád platí pro všechny celinníky stejně.
3/ brigáda má za úkol svou prací materiálně zabezpečit příští brigádu budov-telů
z fakulty.
Ústav, přečtena na shromáždění vedení organizace A/TF a přijata na valné schůzi oddílu.
0 tom, že s dodržováním ústavy je to míněno"docela, vážně, se přesvědčili brněnští
studenti poměrně brzy. Jeden z nich o tom říká: "Již po c -stě nás postihla celinná
ústavr. Nám nejvíc vadilo, že jsmo- nemohli hrát ani kanastu a pít celé ty čtyři týdny pivo. S ústavou to mysleli vážně, protože hned první den se museli dva komsomolci
vrátit zpátky pro mírné opilství. Na samotné celině ním pak nejvíce vadil příkaz
"vážit si místního obyvatelstva", což spočívalo hlavně v tom, že jsme nemohli nosit
bíbry, ačkoliv skoro všichni místní je měli, a chodit v krátkých kalhotách, nebo
trenýrkách. Tento problém řešila komsomolská sch°ze, všichni byli pro krátké kalhoty, nařízení však bylo silnější než naše přání."
A jak to vypadá se zemědělstvím na celině? V sovchoze, kde Brňáci pracovali, činily
náklady na obdělání jednoho heKtaru 4 rubly 25 kopejek, z čehož n?. mzdy připadá 1 rubl a 36 kopejek. Průměrný hektvový výnos pšenice j.e 8 - 12 q. Loni byl daleko nižší, 3 - 3,5 q, protože bylo veliké sucho. Jak uvedl ekonom Lisičkin na nedávném zasedání Všesvazové zeměd. akademi- v Celinogradě, vzrostla výroba obilnin jen v oblastech
severního Kazachstanu 4,5x, což znamená 58 mil. tun obilnin navíc. Půdní fond na celinách jo ale přesto využíván málo efektivně. Vedle kvalitních úrodných půd byly rozorány i takové, které se vůbec nemfly orat, půdy podléhající erozi, což v oblasti
častých větrných bouří působí velmi mnoho nesnází. Za nedostatek" považují vědci i nerespektování zvláštností daného pásma v rostlinné i v živočišné výrobě. Současně také
na výše uvedené konferenci navrhli zavedení nového systému obdělávání p°dy, který by
zabránil další erozi. Je to např. nový způsob orby, který zachová strukturu půdy a maximum vláhy v půdě.Bude také .třeba věnovat pozornost otázkám ekonomickým, zejména rentabilitě výroby. Podle propočtu doktora ekonom, věd V. Slobodina, může být výroba zrnin na celinách beze ztrát při výnosech nad 6'?/ha, nad 7q/ha je již výroba, rent.-bilní.
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Československé obilní společnosti zbudou do nového
sklizňového roku zásoby pšenice, žita, ječmene a ovsa.
Část zemědělců nedbala loňské výzvy ministerstva zemědělství a Československé obilní společnosti a rozšírila
osevní plochy ozimů.
Zabraňte ve vlastním zájmu nadvýrobě pšenice, ječmene-a ovsa aspoň tím.,že nebudete síti jarní pšenici,
a že omezíte osev ječmene a ovsa.
Říšský poradní sbor zeměděl.
při ministerstvu zemědělství.

československá obilní
společnost.
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Věnujte jim i vy s voji pozornost1/
Stalý insert f
« j'stý -zisk!
J

nejlépe
S V A T B Y obstaráRODINNÍ
hotel
GR/CF Praha
Kde se správně
h n o j í
tam se dobře

r o d í- •

Ing. Aug. Brázda.
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Y obličejích seděly oči, nosy., rty a vrásky. Některé říkaly^
0 sob?5 všechno, nektere nic, Všechno o tom co viděly, co už pocítily, kolikrát líbaly, kolikrát lhaly. Všechno. Seděly tak ty
•. obličeje vedle 3ebe jak slepice im hrade a nevnímaly se. Jely.
Někam. Jal: který. Žádné z čel'namyslelo na nic jiného než na cíl
své cesty. Některé ani na to ne. Jely. Většině to stačilo na projev své existerrce. Kolem se šinuly domy, dlažební kostky, strážníci, děti ze školky na řemínku a 3lunce. Padalo jim okny do tváří
a oči na to odpovídaly kočičin* způsobem. Těsně u dvéří^sed«l člověk.. Pozoroval slunce a jeho odlesky na sklech oken. Mel široké
oči, .
Tramvaj přibrzdila před stanicí a zastavila u vyvýšeného
ostrůvku čekajících. Počkala až zmizí krvavá skvrna semaforu a
potom se vydala dál po nekonečných železných pruzích své cesty.
Pe.ro jejího klobouku'hladilo slabý. drát a poctivě sledovalo všechny
jeho křivky.
Kopec. Koleje těžce šplhaly nahoru v kamenné dlažb'4. Až nahoru. Ha vrcholu si oddechly a ř o z V h l y se dolů s novou chutí, kterou jim dodalo překonání namáhavá překážky; Překvapená kladka
upustila svůj vodící drát.
V očích muže u čelního okna tramvaje se objevila hrůza. Jediná možnost: železný kotouč ruční 'brzdyí "To je málo!" Poznal po
chvíli, když tramvaj si nevšímala jeho úsilí. "Skočte někdo k
brzd?-' dozadu""! vykřikl přes rameno do uší dvou řad. V očích se objevil strach. Uvědomily si, že se cl~je nv'co neobvvklého, n v co nebezpečného, něco strašného.Rozšířily se do nepřirozených rozmarů
a poplašeně hledaly záchranu kolem sebe. Slova řidiče j in ztratila
smysl. Změnila se v chumel hrůzy. Chumel, který se usadil n^kde
dole v krku a seděl. Seděl a nedovolil jinou myšlenku než na^sebe.
Nedovolil jiný pohyb než pohyb očí po okolních tvářích, které však
na jjjich Zoufalé otázky nedovedly odpovědět.
C l o v % blízko dveří pohnul rukou a podařilo se mu setřást
nejvetší kus strachu. Pochytal kožená držadla, pod stropem do rukou a pak dřevěnou rukojeť na obrubě záchranného kola. Z čela
zmizely myšlenky a objevil s.e poť. Ko-to uč 3tál,o víc odmítal v poslouchat jeho ruce. Tramvaj nucenaí,k poslušnosti začala zmírňovat
svou bláznivou rychlost. Písek, jkťerý as ,)í, sypal pod kola vpředu
1 vzadu a stále víc utahované objetí bubnů jejích kol ji nutilo,
aby se 'poslušně vracela k obyčejnému způsobu putování jako ve všech
ostatních normálních, dnech. Zastavila se.
/
Bílé obličaje ztrnulé strachem nemohly pochopit, že je zase
vše jak má být. Prsty se chvěly a sliny nechtěly poslechnout a
sklouznout dolu. Do tramvaje v V h l o několik lidi. Pomáhali cestujícím vystoupit ven a usazovali jo opatrn" po lavičkách okolního
parku. Objevil se i dopravní dozí-^ce. V y v á ď l z v/ozu plnoletou
bachratou paní a no, plošině si všvml člověka, který tam'stál opíraje se o brzdu a nikomu nepomáhal. "Člověče, co tady stojíte jako svato j utřinos. To nemůžete těm chudákům tady vrocad taky
pomoct?" vykřikl na n "'ho o, na chodníku dodal: "To, aby člověk ty
lidi do všjho strkali."
Z. Kuba
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o zachycení okamžiku.
po3tup:
Nejlépe se v tomto případe netrap
Jest to z "by tečno,
Nejlépe /jak jen to umíš/ se vyspi a přilož si před spánkem tužku k ucha, Uslyšíš•symfonii a
výstřel.
Najdi s^nij nezlepší obraz a rozstříhej ho.
Pak jsi ha stanici "VB a udej se.
•/Nezapomeň s sebou vzít nůžky,
křestní list a dvě šedesát,,/
Nenech se odradit počátečhím
v y s v': 11 o ví , n í m ,
Zmatek jest vítán.Lépe a radostnej i „
Jdi do hospody a pozdrav vrchního - čest práci - a dej si dvě
piva. Jdi neznámo kam,
/TecL se projeví tvoje touha po
tom - být jinde,/
Gasem se pokuš najít
orchestr a projektil.
Jan o e "bele

Trčel v hospodě. Hodn" pil. Zlobil se na mne,
i když nevím proč. Asi je to má vina. Přestala jsem pozorovat ten hloupý ciferník. Stejně
byl dříve talcovej zajímavější. Dnes jakoby se
zastavil.. A země. A lidi taky.
Za dva dny se vyšoural z hospody. Prospal se
a-když šeí příští den kolem pozdravil a optal
se, jak se mi daří.
Ten se změnil: říkám si. Dříve s'e mě na to
ani nezeptal a tvrdil by, že je sentimentální
nebo co. VŠe se asi nakolejilo.
A lidé se otáčeli, když mi pomáhal s konví.
To bylo také po prvé.
Nemluvil víc a já se taky nikterak neprojevila.
Třeba bych to spletla a všechno bych to pokazila.
Bylo to od n^ho něžné, pozorné. Nevšímal si lidí kolem a občas se na mě i pousmál»Potom odešel.
Večer, když jsem ulehla, vrtal ve mně takový
strach se zmatkem. Je to snad z trucu? Nebo mu
nestačí dva dny v lihu? A nebo snad narazil na
existenci jiné žízn'-?
František Toichman
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c o n c e r t
aZa rubežom čís. 3 - 1 . Oliva
/Podle časopisu Manche'te, Rio de Janeiro/
Městské divadlo v 3ao Paulo ještě nic podobného nezažilo. Koncert začal svérázně - gramofonovou deskou se záznamem hřmění. To proto, aby obecenstvo hned pochopilo,
oč jde. Další dvě hodiny pale hlediště tleskalo, -řičelo, .-řičelo "opakovat" a nadávalo,

V přízemí,

lóžích i na balkonech se lidé každou chvíli začínali prát.

Bylo tu

zkrátka všechno, jen ne ticho.
Takhle vypadal XXX. festival avantgardní hudby v Sao Paulu. Koncert byl věnován
hudebnímu směru známému pod šifrou

'"ľ. A.", což v běžné řeči znamená "hudba podle

okolností". Zpočátku diváky udivily jen zvuky klavíru. Byly neobyčejně iuté a zcela
neznám'. Jeden hudebník podal vysvětlení, že struny jsou natřeny tekutým, postupně
tuhnoucím syntetickým kaučukem. Podivný byl i clavecin.
Na 3cóně se objevil P. Mattar. Sál na okamžik utichl v očekávání, že se seznámí
s dílem jednoho z tvůrců "M. A." Johna Cage. Mattar držel netronom. Postavil ho na
klavír a odešel, čímž vzbudil nev°li posluc'.ačú. Za chvíli se vrátil s budíkem, natáhl ho, posunul ručičky, načež se položil na klaví^ a začal chrápat. Za minutu budík zazvonil. Mattar vstal, slastně se protáhl a klidně odešel do zákulisí: Výkřiky,
volání "bravo!", dupot, smích, hvízdání - to byla reakce hleiiště. Později si nám
i
maestro D. Pajeco stěžoval, že Mattar výstup nedokončil. V prosinci na pohostinském
vystoupení v N3R si prý leže na klavíru rozprostřel ubrousek a dal se s chutí do omelety s rajskými jablíčky.
0 přestávce vášně neutichly. Sál, který se'stále víc podobal blázinci, naplnilo
nadšení i rozhořčení. Pří díle "Važte si hudby!" C. Oliveiry se div nezřítil strop.
Obecenstvo bylo bez sebe. Každý hudebník totiž hrál vlastní melodii, čerpal inspiraci z křížovek a reklam v časopisech rozložených na pulpitech. Absolutní disonance.
Nepředstavitelný rámus. Nádherná kakofonie. Všechny přehlušil hudebník inspirovaný
všeobecně známým plakátem "Esso - nej lepší přítel vašeho vozu!"
Konferenciér ohlašuje závěrečnou část koncertu. Má' ná^ev "Antihudba". Maestro
si zkřížil ruce na prsou, a každý hudebník dělá, co si zamane. V jednom rohu jeviště
začíná souboj se smyčci, v jiném dvě umělkyně hrají tenis. Místo raket nejí housle a
místo míče - papírové kuličky. Diváci zo.se házejí na scénu nejrůznšjší předměty. Je
tu basa, jež se změnila, v kulečník, a klavír, na němž 3Í kdosi vykládá pasiáns.
4

- co diváci? Pískají a dupou. Rev protestujících 'střídá hysterické sípání nadše-

ním ochraptělých stoupenců

"M. A." - "hudby podle okolností", '.ľezitíro hudebníci od-

cházejí ze scény. Téprve po delší chvíli, když před divadlem utuchají ro-vášněné hlasy divák", opouštějí hudebníci divadlo pod ochranou policie.
'
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Víte. že na chlapecké koleji bude v Torz ku uspořádán velký
atletický isecting? ITa •běžeckých tratí623 přímých/po chodbách/
i přespolních/ po schodech nahoru i dolů/ byly instalovány zce
la nové soupravy elektrických hodin,které umožní závodníkům i
divákům sledovat mezičasy« Pouze obyvatelé koleje se domnívají
že by bylo účelnější těch hodin méně a radši ještě nějaký tele
fono Jeotej že ty hodiny jdou dobře,j inak by už určitě byly ter
čem vtipůo
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Zatímco ooyratelky L koleje postrádají vhodnou místnost
např„ pro žehlírnu, využívá někdo místnosti CO jako herny stolního tenisu„
Vlastnictví stolu je pak argument pro to, aby si mohl-zahrát jen ten, kdo to má u majitele stolu a okupanta místnosti dobré., Lsvčata tedy dál žehlí na pokojích a z místností,která by se hodila,še ozývá pinkání.Inu:"Můj dům...
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CIOPLSU

ÍIIHILISTOVA

Rádio hlasitě hovoří čísla, na. modré obrazovce televizoru lítají některé stíny, dveře jsou zavřené a vařič hoří, noviny koupené, vana napuštěná, rychlík jede k Yuokonu, nějaký známý hlas cituje noviny..»..
Divný člověk.. i Připad.ám-li všem lidem divný, proč si ne~(
mohu udělat nějakou záměnu s nimi za sebe, dívky,/z nichž
mívám občas veselost/... še jsou nejspíše kritizovány.
Jejich duchovno nemá v určitých chví. ích možnost se prosadit, spíše jejich tělesná schránka, zde je důvod k
určitému odporování. Pomlčím, ačkoliv někdy js.m toho názoru, že bez žen by svět byl jednodušší. To jsou návrhy
na myšlenky, které mně napadají ve škole, při vyučování.
V klidu a po .ěrném tichu a osamocení, jak jsem zjistil
z posledních výzkumů na sobě, jsem schopen přemýšlet a
uvažov t v určité šíři.
0 přestávkách jsem rozrušený, někdy kouřím, pro dobrou
činnost nervstva? tělesnou svěžest. Pozoruji reakce okolí na svoje individum. Někdy dopoledne svačím trpím-li
kručením v břiše a nějakými penězi v kapsách7 v opačném
případě se odhodlávám vypůjčiti si což se mi nedaří a pak
pokukuji po plných ústech mých kolegyň. Chtěl bych zastavit čas jídla, když při něm jsem a jím /před tím náležitě
týdenně připraven/, brzo mne ale podobná myšlenka přejde,
nebol; bych zastavil rychlíky, v nichž čas a kilometry,
zvláště, alespoň zde pomalu plynou.
Potom se stává, že nastane po půl hodině před koncem konec. A již vstávám a odcházím /pryč?/. Někdy odpoledne,
což bývá problém odpolední a večera, jiňdy večer potom
večer, noc. Zdánlivě jednoduchá činnost se rozplyne do
činných desítek a neudělám nic /jako hvězdj7/»
Večer ležím a hlavu rohem polštáře přikrytou, sním:
o zelených a modrých vodách, o pásech noci, o tmě,
0 kalichu tmy, o kef-ích, o ženských vlasech, o původu
krásy.
Chodím pomalu, když jr am venku a někdy i zhluboka dýchám.
Naopak na chodbách rámusím, dupu, nežjse utěsním. Ze školy jdu po většinou sám, nárazově pocituji prudkou humanitu.
Čeká mne počasí, na které se každou noc těším, spím rád
s otevřeným oknem. Jinak mě buci něco zlobí nebo bolí. Počasí je můj kamarád. Skoro nikdy neudělá nic co by cli si
snad přál, ale kdo ví co kamarádství vlastně je. Jako
kniha, kterou si kupuji v neporušeném obalu, vyvolává ve
mě bušení srdce,/mnoho mých známých nepochopilo, že slovo
1 napsané je víc/.
Tak se rozpouštím jako máslo na pánvi/dole je. vcřič zapnutý a fungující/. Ještě mi zbývají naděje, což je důležité
/jíst nebo myslet?/.
Občas provádím zkoušky úderem i píchám si do jednoho plicního sklípku kyslíková závaží a do druhého plody bázlivých
rostlin.
Mně se zde tak líbí,že bych ti holka tady umřeli
- S N -
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Z r, těmi • zamři ž ov-_nými okny se svítilo.
Na černé tabuli zcela zákonitě, v blikavém
světle petrolejky, bílá-písmena:

oo b

mozhm
v.

rok

Tok trochu romantika. Možná.
Místnost s klenutým stropom, několik různých
židlí
různého původu, jevištátko, tmavý hory
rizont.
D I V A D L O
V
K E R U D O V C E .
A nc koncert, alo četba. Pásmo z knihy J. Řezáče /nezaměňovat s autorem Nástupu!/. Rozdané 'karty" v rukou Luáka Richtera a Jiřího Pipka. Za "dirigentským pultem", skrytě,
Jiří Trnka. Tím vůbec nechci říci, že jsem zde slyšel a viděl koncert /herecký atd/.
Strávil jsem zde příjemný veselý večer. Večer přirozenosti, prosté a vtipné režie
1
a nenuceného projevu.
' '• *
-V
Příběh jedné klulcovské party z Kampy, příběh zavánějící romantikou čundrů proti níž.
stojí zdvižený ukazovák moralistů :a těch: "to-*je ta. dnešní mládež". A ti, kteří tento příběh vyprávěli a dali Mu jevištní podobu', mluvili většinou sami za sebe. Stejnými ústy, "stejnou řečí, ze stejného textu odpovídali:' 'r~
"Jednou bude někomu stříkat krev z ruky - .víš, z tepny - a nikdo K němu
nepude, protože bude neděle a zničil by si nedělní šaty, ale my bysme
šli k tomu chlapovi, i v nedělních šatech, protože nám na nich vůbec
nezáleží."
7. N
'

/Kdybyste náhodou šli kolem, zastavte se u nich a nedělní šcety, i tvářj, nechte,
prosím vás, doma!/
'

Vidíte-li.někoho v černých šatech, padnu na vás tíživo a tušení věcí méně příjemných. Když vás ale vzápětí po tom, co jste od těchto lidiček slyšeli /a.to skutečně nic smutného/, oni sami pozvou na šálek čaje z pravého ruského samovaru a k tomu ještě přímo z jeviště, nevíte přinejmenším co si o torn máte myslet, a věci se
stanou rázem jen příjemnými. /Mimochodem: představte si, že by V&B například v nějakém divadlo o přestávce hry Ar.tura Millera pozvali herci na skleničku whisky./
Ale to je jen pozornost /?/ či zpříjemnění večera herci z druhé skupiny Divadla
v Nerudovce,..na dramatizaci epické básně M. J. Lermontchra

PANT

EÄÔÍRLO^IIXI

.TAMBOVA

A všude samé karty.
S ,
Karty v rukou Ruth Šimůnkové, která je rozdala dobře a hrála nikoliv vysokou hru,
jakou může hrát zkušený hráč, ale tak, aby vyhrávala. Roz-ehrává poker manželského
trojúhelníku, který vzrušuje provinciální ruské městečko T?jnbov. Hraje se "va-bank",
kterým jo sličná paní důchodní. Jako už tradičně vyhrává náhodný spoluhráč, ktárý se
nebojí risko'.at.
Nicméně je zde vidět zásah profesionálních "makléře". Na spádu i estetice.
Al^ dost, vždyt třeba víc
už nelze říct
Že čekali jste cosi víc
tox příběh, jež jsem podal"vám,
necht posoudí si každý sám.
- michel-

1212/66
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Rozhovor
Dělník:
Co se vtíráš mezi nás? Co chceš? Mejsi náš ... jdi pryč1.
Bšloručka:
Jsem váš, bratřil
•Dělník:
Vida! Náš! To je nápad! Podívej se třebas na moje ruce! Vidíš,jak
jsou zamazané? A jsou cítit hnojem a dehtem - ty tvoje jsou bílé.
A jsou cítit aspoň n v ěím?
Bšloručka/ přistrkuje ruce/
Dělník:
" •
Jak to? To je divné! Je z nich cítit jakoby železo.
Í
Bšloručka:
Ano, železo. Celých Šest let jsem na nich nosil okovy.
Dělník:
A za co?
,
Běloručka:
Za to, že jsem se staral o- váš prospěch, že jsem chtěl, abyste vy,
nevědomí a zaostalí lidé, byli svobodni, že jsem vystupoval proti
vašim utiskovatelům, štval jsem... A tak mne zabásli.
Dělník:
Zabásli? Že se ti chtělo štvát!
/ P o dvou letech/
Tentýž dělník /jinému/
Poslouchej, Petře ... Pamatuješ, jak si s tebou předloni povídal
jeden' takový bšloručka?
•
Druhý dšlnílc:
Parnatuju ... A co je?
První dělník:
Víš co? Dnes bude , o b š e n . Odsoudili ho.
Druhý dělník:
Pořád štval?
První dělník:
Pořád.
Druhý dělník:
Tak! ... No, víš co, bratře nitrij i? Mohli bychom tak dostat ten
provázek, na kterém ho pov-sí? Bývá prý z toho ve stavení velikánské štěstí!
První dělník:
A pročpak ne? Zkusíme to, kamaráde.
/Duben 1C78/

' 1256/66
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4. číslo Impulsu způsobilo zřejmě větší rozruch nsž čísla předchozí. rozruch, polemiky, nedorozumení a vše, co s tím souvisí. Někteří nás mají za téměř reakcionáře, jiní, a doufáme, že většina,
nám drží palce. To vse se ukázalo při nej různějších diskusích,
a zejména při prvním sezení' "Impuls hovoří s mládeží".
Otiskli jsme několik problémových článků. Nebyla to náhodaj
v otiskování takových článků hodláme pokračovat.. Možná snad, že
jsme jich neměli dávat tolik do jediného čísla - pro leďaslcoho
to bylo jaksi nepří-j-emné.
Domnívám se, že už není doba na to, abychom šlapali všichni v zákrytu a v jedné řadě, nekoukali se napravo nalevo a slepe věřili
tomu, kdo jde vpředu. Mnoho všcí není zdaleka tak jednoduchých,
jako bylo v letech padesátých - i když i mezi vyučujícími jsou
lidé, kteří toho litují. Ale, i když jsme odmítli hesLo "Kdo nejde
3 námi, jde proti nám", nejsem přesvědčen, že plně užíváme jeho
pozměněnou formu - "ICdo nejde proti nám, jde s námi". Z toho pak
pramení různé výčitky - i směrem na Impuls.
Je těžko být naprosto objektivní v celé složitosti světa. Myslím,
že v tisku, který dělají lidé a ne Vševědoucí, je subjektivní
postoj dokonce žádoucí. Kdyby novináři ukazovali věci nezaujatě,
z nadhledu a bez špetky osobního, subjektivního přístupu, byly by
.všechny noviny stejné a stejně nečtené. Vždycky je však třeba
usilovat o to, aby čtenář-měl možnost si udělat vlastní názor na
základ" co nejvíce odlišných pohledů na v c - aby výběrem novin,
kter* má k dispozici, vid^l věci pravdivě. A tady vidíme místo
Impulsu - ukazovat ty stránky a pohledy na věci, které v jiných
novinách nejsou k vidění.
Naše všaěrií je omezeno tím, že ne -všechna fakta jsou vždy známa.
Caoto však nemáme přístup lc důležitým faktům, která vyvoleným
známa jsou. Kdo z nás může říci, že například c procesech ví
všechno a že jo přesvědčen, že nic není zakrýváno?
Z toho sn-d zas vyplývá hlavní úkol nás všech - redaktorů i čtenářů.: ptát se a dožadovat s:- odpovědí a snažit se omezovat omezení, bránící nám v přístupu k pravdě. A na tom jsme se sn..d na
sezení se čtjnáři shodli.

Karel Kovanda.
B I B L Í

S V Á T Í
Proroctví Amosa proroka

1244/66
Meb jste proměnili soud v jed a ovoco spravedlnosti
v pelyněk
Ale rpovalí se jako voda soud a spravedlnost jakc
proud silný
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Přesně tak,j ak jsem předpokládal,došlo během mesice
března k některým závažným změnám kolem majálesových
oslav.
Předně Majáles z narazení ÚV KSČ se má konat o něco později /třetí květnovou neděli - tj.15.3.66/,Mnoho lidí z hlavního štábu s tímto návrhem
Bsouhlasilo,nic jim to však nebylo platné.Štábeček souhlasil.K tomuto závěru došel štábeček na svém prvním /doufejme,že ne posledním/sedění na
samotě ve Veselikově,Za tři dny usilovné práce vypracoval celou koncepci
průběhu předmajálesového dění na naší^škole a rozřešil většinu otázek týkajících se zastoupení a vystoupení V3Z v majálesovom průvodů,krále kandidujícího za VŠZ a v neposlední řadě také volbu Miss haj áles VŠZ.
Nejdříve něco o čtrnáctidenním veselí před Majálesem.Bude to jakýsi přípitek na optimistickou náladu vlastního vyvrcholení majálesová neděle.
Ano,milí přátelé,začne to již za necelý měsíc oslavou čarodějnic a stavbou májky pred dívčí kolejí.Jistě víte,kdy se slaví čarodějnice,pro přesnost však uvedu,že to 30.4.66.Po klekání se odebere veselá společnost stu
děntská^do auly,kde během studentské estrády se uskuteční volba Miss Majáles VŠZ.
iíiiii:iiii^iiiiijni.':ittM:.-nii!)iin:l*.i iíjiiíííuIv/.íiv.uIi'.V'«»"»»!«'« •rf<<ii/JSJn;::i;;;::fj;:;;::

:

Porota a kritéria volby jsou zatím tajná.Mohu pouze
prozradit pro uchaečky,že kromě fyzických půvabů,bude
hodnocena i duševní potence kandidátek.Návrhy do tohoto předkola seriozně provedou-ročníkoví vedoucí.Z každého ročníku by se měly vybrat dvě i více kandidátek.
V aule by se vybraly tři nejhezčí ženy V jZ, které by byly odměněny těmito cenami:
A. Přednostní zařazení'do zahraniční bezdevizové pra*•' Týdenní pobyt zdarma v rekreační chat".
3 . Týdenní pobyt v rekreační chatě /ts,ké zdarma/.
Vzhledem k těmto naturálním cenám,nemusí být 'poradí I,
II,XII,dodrženo.Bude záležet na dohodě mezi vítězkami.
Šerpy jsou již v návrhárně.
Přehlídky b2r se zúčastnily kandidátky v plavkách /dvoudílné/.Detaily se dozví všechny uchazečky zavčas osobně.Snad jan to, že vítězka školního kola. postupuje do
finálových, bojů,kde první tři získávají velké peněžité
ceny .Pinale se uskuteční v PKO JI',
Po této veselici budou hrát v menze kluci z naší školy k tanci i poslechu
Po půlnoci bude zapálen táborák.
Do majálesového veselí budou patřit i pořady v klubu,Klub bude mít program v utery,čtvrtek a pátek/nejsou vyloučena
mimořádná představení v
jiné dny/.
První květnovou st:, edu odpoledne se utkají velcí rivalové-ženy z agra
proti ženám z eka ve fotbale na Suchdolském stadionu,Mžení tohoto vskutku zajímavého zápasu budě svěřeno ověřeným osobám.Konec týdne bude patřit
hudbě,Na volném prostranství xořed rektorátem zazní jazzové a taneční skladby pražských studentských souborů.Druhá středa bude znovu ve znamení spertu,Střetnou se zaměstnanci školy se študáky ve fotbalovém "srandamači",
Od této středy začne naplno pracovat propagace Majálesu,našeho krále/tajné/, naší Miss,atd,Tak jako loni,pojede propagační jízda Prahou,vytiskne
se n'-'kolik tisrc letáčků.Celé. toto předma-jálesí vyvrcholí v sobotu 14.5.
Země-karnevalem v menze.Vstup V krojích,ve kterých se půjde druhý den do
průvodu,Mimochodem,kroje se již vypujčují na, objednávku našeho ČSM.
V předmajálesovém období vystoupí-též umělecké soubory naší školy s vlastním programem,Ti nejlepší budou Školu reprezentovat v PKO JP.
1214/66
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S t a b e č e l<
řešil,-řešil,tak intenzivně, že i průvod VŠZ vyřešil
a dokonce jej propracoval až do detailů /přibližný počet lidí v průvodu,
hlavní heslo,jednotlivé alegorické vozy a jejich náplň,umístění krále a
Miss VŠZ v průvodu,hesla k jednotlivým myšlenkám,které má náš batalion
vyjadřovat átd./.
.
. . .
y
Prozradím Vám jen hlavní heslo /a také úvodní/ celého našeho průvodu:

Poručíme V Ě T r u

ř

Deští

nehledejte v tom žádné dalekosáhlé věci,ale ani nehledejte nějaké ovlivnění či přizpůsobení tomu,co je a co bude.
štábeěek se dohodl,že se každý týden bude scházet- a řídit celé přípravy
na škole.Propagaci bude řídit časopi-s Impuls.
V minulém článku jsem napsal¡Majálesové předzvuky,které se tutlají.Ano
i tečí je mnoho věcí,které zůstávají z taktických důvodů utaj,ény,m$hu Vám
j'en slíbit, že se to v pravou chvíli všichni dozvíte.
Bez Vaší pomoci však nic nezmůžeme,ani kdybychom se přetrhli.Proto něco pro Vás,milí čtenáři : Ročníkoví vedoucí,lidé ze štábečku
a lidé jinak pověřeni budou od Vás nyní požedovat aktivní pomoc,
aH již na přípravě předmajálesového veselí,tak i na hlavní den.
Hodně velkých myšlenek a jejich realisování ztroskotalo právě na
aktivitě lidí.Kdyby nevyšel Majáles-studentská to slavnost-byla
by .to věcná škoda a potom,již takhle se na nás ve všem zapomíná
/jako na studenty/,když trochu protřem zrak těm zakuklencům "vejšy
bude to naše vítěz ství .ITeberte to tedy jako f ráz i, ale jako skutečnost. Je to jedinečná příležitost,kdy se můžeme volně vyjádřit a
trochu "zaboj ovo.t" .Využijme toho,neb zde budeme jen na hraní.
P.S.Zm-'ny vyhro,ženy.A ještě něco: Impuls hledá kumštýře v oboru kreslířském, Zn.:Plakáty - Majáles 66.
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6.5 -6 6

VOV ČSM Praha vyhlašuje soutěž -o nej lepší snímek z pražských Majáles 65-

66.
Podmínky soutěže :
4. Tématem snímku musí být Majáles Praha 65-66 /příprava,průvod,program v PKO JP/
Do soutěže mohou .být zaslány snímky o nejmenších velikostech I8x
24 cm a nej větší 40x50 cm,na lesklém papíře.
3 . Každý autor může obeslat soutěž nejvíce pěti jednotlivými snímky
barevnými nebo černobílými,nebo třemi seriály.
Ke každému snímku zaslanému do soutěže,musí být přiložena malá,
neprůhledná : obálka .-Na rubu fotografií a na obálce' uveáte název
snímku,soutěžní značkuautora složenou ze tří písmen.jo obálky je
třeba vložit lístek se jménem,přesnou adresou a soutěžní značkou.
Výjimku tvoří seriál /považovaný za jednu soutěžní práci/,který
musí být navíc označen slovem "seriál" a počtem záběrů.
S. Soutěžní práoe přijímá VOV ČSM Praha nejpozději do 30.6.66.
Celková hodnota, cen,které budou uděleny, j e 3 OCO Kčs.
Ze 'soutěžních fotografií /mimo jiné/ bude uspořádána výstava.
Všechny snímky,zaslané do soutěže,zůstávají v majetku VOV ČSM.
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Když jsem sel onehdy po chodbě, zeptal jsem se kohosi, kdo je
předsedou celoškolského výboru ČSM. I díval se na mne zrakem
nechápavým. Zde tedy vizme opodstatnění dnešního Kdo je kdo*
Následuje skolení o^složení tohoto výboru, kde jsou ti, které
jste sami, přátelé, volili:

ved. zahranič, 'styku
koleje
brigádní referent
pokladník

Honza Vorlíček
Anča Koštířová
Vláčia Novák
Vlasta Karbulová
Tonda Melichárek
Bohuška PunčjOchářová
Viktor Pázler
V^hka Kutnarová
Mirek Tyl
Ivana Razimová
Franta Sládek
Miloš Teplý
Pepík Novotný
Tonda Pešula
Mirek Štípán
Mirek Pešta
Karel Erben
Pepík Kouřim
Karel Voříšek

úsek 1. ročníků
revize
taj emník

Václav Pokorný
Ivana Turnovská
Standa Lágíx

předseda .
místopředsedové
pro příslušné
fakultní rady
«i

i
.>
.
politický referent
studijní úsek
kulturní úsek
sportovní úsek
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III.. EKO
IV. Agro
III. Mel
III. MÍO
IV. MECK
IV. Agro
III. MuiCH
III. EKÓ
II. Agro
IV. ELvO
II. MiÜCH
II. MEL
IV. ESO
IV. ZOO
III. MECH
III. Agro
III. MEL
III. Agro
kat. mikrobio
logie
II. Mech
III. Agro
Me ch, dállc.
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"Sichr je sichr", řekla jeptiška a nechala
si schválit Biblí svatou cfcnzurau.
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Po několikaletém čjkání zač cly autobusy stavět na
novýcii zastávkách, čímž sc značně zkrátila cesta z VŠZ cio
Prahy. V tomto zásadním rozboru chceme ukázat na to, jaký
ekonomický význam má ušetření několika minut pro naše studenty .Pečlivým zkoumáním jsme zjistili, že posunutí zastávjk znamená úsporu 4 minut při obou costách. Odhadujeme,
že denně jezdí z Prahy na Suchdol asi 600 stud ,ntů. Úspora
času tedy znamená denně 2400 minut, t.j« 40 hodin.Za rok,
počítárna-li 300 dnů trávených ve školo, je to 1200C hodin.
Počítáme-li hodnotu jedné hodiny, kterou lze strávit^užitačnější prací, než cestou na pracoviště, jako 6 Kčs, můžeme
vyjádřit tuto úsporu v korunách a dospějeme k neuvěřitelnému
závoru, že ročně s^ ušetří 7 2 000 Kčs.
Vystudování jednoho studenta stojí na Suchdole TOOOOKčs.
Je tedy zřejmé, že díky přesunutí autobusových zastávek může
na našich vysokých školách studovat ročně o jjdnoho studenta
víc, ba dokonce mu může být po dobu studia placeno 500 piv
ročně(za zbývajících
2 000 Kčs).
KK
» >o
*—— ' —•
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Ve dnách 22. a 25. března proběhly v Klubu další dvr. pořady, patřící do amater' ské části programů Klubu.
Vlastně ton první pořad byl akcí. IMPULS provedl akci, která myslím nemá obdoby
v historii fakultních a možná nejen fakultních časopisů. Hovořil s mládeží, se
svými čtenáři. A nebyla to jen mládež a tak se diskuse rozproudila tak, že to
ani nikdo nečekal. Hovořilo se hl-vně o obsahu minulého čísla, celkové koncepci
časopisu, soutěži poezie i technických potížích, se kterými se Impuls setkává a
má jich stále dost a dost. Heriohu říci, že diskuse byla-, ale také, že nebyla
plodná. Ono to tak nějak říci nejde, ale byla rozhodně užitečná a otevřená. A to
je to hlavní, to plus celé této akce, která nebyla ani první ani poslední.
"ČTENICB
A
H R Á N K Y". Tak se jmenoval druhý pořad, který byl již více pořadem, ale přesto take akci. Večer grafom anu, nevyzrálých živlu, autoru —
- polcusníků. Trochu strohé, ale i když Čtenice začaly nesměle, jak už to na takových prvních "sezeních" bývá, pomalu a více pookřívaly. Četla So zde studentská poezie i jiné literární či méně literární útvary psané studenty, avšak nejen těmi. Tedy tribuna začínajících autorů, jak se jim teá hezky říká, těoh, co
si píší jen tak pro sebe, těch, co to myslí s psaním trochu vážně i těch, kteří
to myslí zase úplně nevážně.
A i--když nepřišli předtím žádní exekutoři, konala se dražba. Dražba textů zde
čtených, obrazů i obrázk". Byla v tom z větší části recese, ale i tak bylo vidět,
jak a které texty či obrázky se.líbily.
A nakonec tedy: snad si můžeme přát, aby příští Čtenice a hránky byly stejně či
ještě,více neoficiálními, bezprostředními a takovými, jakými byly. A hlavně, aby
vůbec BYLY.
-michel-
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Vo tratím Čísle tohoto ročníku jsme'vypsali anketu, ze které je-nám dnes skládati úcty. Anketa neměla předpokládaný ohlas. Asi je většině našich čtenářů jedno,
co jim servírujeme.
Ti, co nám napsali, si většinou povšimli i volného míst . na druhé straně anketního lístku a rozepsali se siřeji. Všechny odpovědi jsme pečlivě pročetli a nyní
i Vám dáváme možnost .zkonfrontovat své názory a případně se ještě vyjádřit. Je
samozřejmé, že i my jsme z ankety vyvodili určité závěry pro naši další práci a
vynasnažíme se. v dalších číslech upravit náplň časopisu natolik, aby většině vyhovovala.
Teä něco k našim T E C H N I C K Ý M
M O Ž N O S T E M . Časopis rozmnožujeme na cyklostylu, což částečně určuje kvalitu papíru, čitelnost a grafickou
úpravu. I v tomto směru jsme však podnikli řadu kroků, jejichž účinnost můžete
konkrétně posoudit v tomto čísle. A co se sešívání týče, nepodařilo se nám doposud sehnat velkou sešívačku, která by byla schopna prošít tu kupu listů.
V L A S T N I
A N K E T Ě
TED
Nejste spokojeni se stránkami, kt^ré věnujeme škole a životu na jednotlivých
fakultách. Co můžeme slíbit? Asi nic.' Děláme co můžeme, stránek přibývá, ale není dost dopisovatelů. Co kdybyste, nám občas napsali co se na fakultách děje?
H U M O R U , kultury a sportu je málo. Opět narážíme na stejnou bolest. Dopisovatele, specielně v'oblasti sportu. Snad je seženeme. Snad se přihlásí.
PŘETISKUJ¿ME a přetiskovat budeme. Nehodláme přetiskovat z. č sopisťr, které
jsou normálně dostupné /Mladý svět, MY 66, 100+1/. I nadále se budeme soustřo áovat převážně na . časopisy
studentské
a- zahraniční.
>
.
. j
«
, .
j^v
A

TEĎ

PŘEHLÍDKA

NÁZORŮ

..... chybí'nějaké ty zprávy ze školní rady ČSM, protože schůze ČSM nejsou ták
často a někoho to třeba zajímá, co se na výboru děje.
fantasticky nízká úroveň. Dělat všechno jinak, nebo se zastřelit.
.....zatím je docela dobrej. Jon /třikrát tukám do stolu/ aby se nezkazil. K tomu vám dopomáhej Někdo a hlavně se snažte sami.
zřejmě časopisu prospěly změny v redakci.
.....pochopitelně, že vše ještě není ideální.
informovat všechny o tom, že se opravdu něco děje.
oři nahlédnutí do skript Fyzika jsem zjistil, že impuls síly 'je mírou jejího
čr sováho účinku. Necht jo tedy Impuls něco podobného. AÍ má co říci studentům. A
nejen a t má co říci. AÍ říká.
nedělejte z Impulsu tribunu, začínajících autorů!
doporučuji redakci nebát se a otiskovat i ty články a informace., které se
bojí jiné časopisy otiskovat. Jako. dobrý příklad uvádím dopis Cis -.řův a.názor
Aragon°v na proces Siňavský-Daniol. Škoda jen,"že s. Císař v dopise říká, že se
"tak nějak jasné věci podivně zašmodrchaly". Snad by bylo na místě říci, že "byly tak nějak - možná úmyslně vůči němu - zašmodrchány". Ale za to redakce Impulsu pochopitelně nemůže. Na druhé straně bych Impulsu nepřál, aby podporoval recesi. Vždy se snažte, abyste byli seriozním a pravdivě informujícím studentským časopisem stojícím na půdě socialismu, .i když kritizujícím nekompromisně nešvary
dnešního života.
č sopis jo.dobrý, jen mě zlobí, že tolik básní i povídek je tak strašně beznadějně smutných. Ne, že by se v životě neděly smutný věci, což o to - těch se pořád ještě děje víc než jě zdrávo... Nicméně se dějou i věci legrační. Ba řekl bych,
že: 1/ Český'národ je spíš nd legraci'než na smutek /viz Hašek, Werich apod./
2/ Když člověk lot.cos prožije, pak si teprv začne vážit srandy.
3/ Brát život vážně /t.j. seriozně/ není totéž co smutně.
4/ Teprve tehdy, když 'člověk bore život vážně, může dělat /i chápat/ pořádnou
legraci. 5/ Na naší škole je let. cos pro legraci/což m°že být i jiná forma vzteku
na lidskou tupost,, nadutost, byrokr'tismus apod./
1253/6Í
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Píše-li si Impuls do záhlaví "II. ročník", je to už samo o sobě určité
kladné svědectví o úrovni časopisu- student" jedné školy..Takovéto studentské
časopisy'mají často jepicí život a zřídka přežívají jeden rok.'
Druhý klad nutno konstatovat ve vývoji obsahu časopisu. Od počáteční
"komunální" Kritiky n^ bláto před kolejemi a front v menze a hrůzostr- šné a
módně erotizované hříčky, začíná nabývat výrazněji tvář časopisu politicko-kulturního, jak sě konečně na časopis organizace ÔSM p.-.tří.
V dnešní sitúaci není tedy úkolem usilovat o političnost Impulsu, ale
jsme už dále, musí jít o kvalitu politického.obsahu časopisu.
Nutno počítat s tím, že Impuls'bude přinášet politické poznámky a úvahy, které budou jistě vzbuzovat rozdílnou reakci a bídou vyvolávat určité polemiky.
Stranická organizace nemůže si nevšímat obsahu politického časopisu na
škole. Chceme se vyhnout co mož á praktikám zakazování a přikazování a chce.uie působit na obsah časopisu především vlastními příspěvky a Konsultacemi.
Domníváme se, že je třeba se shodnout na určitých pravidlech vzájemné
spolupráce:
a/ Redakce'by mělo dbát, aby v každé politické stati nebo poznámce byla pokud
možno obsažena podstata problém^ a názorů kolem něho,.než je v něm vysloven
určitý vlastní názor. Týká se to zejména o.tázek, u nichž nelze mezi normálními čtenáři očekávat seriozní hluboké znalosti. Jinak je. potom čtenář veden jednostranné jen k mínění autora. V.posledním čísle se to týká poznámky
k časopisu Tvář.
' ,
'b/ 0 zvlášt závažných politických problémech doporučujeme, aby byly pred'uveřejněním konzultovány.
•

•

.

»

c/ Polemické odpovědi na některé politické články by měly' být zásadně.uveřejňovány v najbližším čísle /nebo ve zvláštních případech s ohledem.na .dlouhé intervaly ve vydávání časopisu i v témže čísle/; soudíme, že z.pqsledního čísla je nutno se vrátit k Aragonovu článku o soudním procesu se Siňavským a Danielem.
d/ Redakce by měla usilovat o to, aby veškerá polemika, která občas vznikne
kolem politických problémů, byla vedena pouáe 'věcnými argumenty, bez 'jakékoliv jízlivosti, posměšků z 'bficiálnosti" určitého názoru a bez přilepování různých "ismů" na autory.
"
e/ 0 úrovni redaktorů a přispívatelů by nesvědčilo dobře, kdyby politický obsah se měl .opírat trvale o statě převzaté z jiných časopis", jako je tomu
v posledním čísle.
.
Vedle článků k obecně politickým 'problémům musí zaujímat v časopise ško>
ly i úměrnou část vlastní problematika pracoviště.
'
••'
Náměty by měli přinášet hojně zástupci ČSM, čirfní v kolegiích rektora a
děkanů a ve vědeckých radách a jiní funkcionáři ČSM.
Je třeba užívat živého novinářského stylu, zkratky, interview apod.
Sympatickým rysem Impulsu je studentská poezie, bez níž studentský čisopis není tím pravým studentským časopisem.
Lze hovořit také o zlepšujícím se stylu i jazyku.
Doufejme, že to tak vydrží.
-
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především je dobře, že si vydáváte svůj časopis. Potvrzujete tím, že dnešní mládež je iniciativní, že se zajímá o život a o svět - že jéjí zájmy jsou tedy obdobné zájmům mládeže všech -dob. Časopis je dokladem toho, že nad dnešní mládeží není třeba lámat h°l.Za druhé: -obsah časopisu svědci o tom, ze jste bystři, iniciativní, mladí.
- Za_trétí: mládež má právo být revoluční, revolučnosť je vlastnost mládí. Ovšem i mládí má určité povinosti! A jednou z nich, a z prvních, je být spravedlivý!
Ve čtvrtém bodě mi splývají druhý a třetí odstavec - a dostávám se ke kritice. Jak jsem již řekla, líbí se mně, že máte tak rozsáhlé zájmy. Ovšem už rnéně
se mi líbí to, že se zdají jednostranné.' Sečtu-li několik vašich příspěvků z poslední doby - jako - tři stránky citátů- vztahujících se na slánskiádu, nebo - citát
z Dovženka o Inteligenci, nebo - Aragonovo prohlášení, a zejména pak přetištěnou
"úvahu" z jihočeského časopisu.mládeže, docházím k jasné devize, že se dostáváte
na nesprávnou kolej. Že nechcete být ani objektivní. A to'je o.všem věc závažná,
neboí máte odpovědnost - protože svýrti časopisem ovlivňujete i druh.-.
Chtěla bych, abyste mě pochopili. Lišíme se věkově o jednu generaci. Ale i
my jsme byli jako vy: chtěli jsme svěť: spravedlivější. Určitě jsme měli v první
republice nesrovnatelně těžší podmínky. Podívejte se třeba do Všestudentského archivu na dopis - odpověči Masarykovy ligy proti tuberkulöse Ústřednímu svazu čsl.
studentstva, z podzimu 1932: sekretář ML v něm píše, že z každého tisíce vysokoškoláku trpí asi 40 tuberkulosou. A doslovně: "Pokud se týká nákladů, jichž by bylo třeba k léčení všech nemocných student", žádná nyní dosažitelná částica není
bohužel dostatečná. Musíme totiž uvážiti, že jeden den pobytu v léčebném ústavě
stojí okolo 40 Kč." Jinými slovy: musí stonat, musí umřít.
Tož i takové měli tehdy studenti starosti: existenční, o zdraví, ideologické - a to všechno ovšem nedělitelně so viselo. Nedivte sepak, že třeba když slyšíme požadavek vás některých na studentské
m. a n ž e 1 s k é koleje, jen údivem vykulíme oči, na tu strašnou náročnost. Státs, dávej, dávej? dávej« Uvědomujete si však, co se musilo v tom mezidobí 30 let udát, ve. v á š prospěch?
V tom Všestudentském archivu je třeba také dopis o několik let pozdější, v němž
učitelé školy z Pšova prosí Ustřed.. svaz čsl. studentstva o nějakou'maličko": t, finanční nebo věcnou pro své žáky, kteří mají hlad a jsou téměř nazí - a je před vánocemi. Tehdy nebyly v košících, odhozené housky s máslem. Ale na..ulici žebraly
spousty dětí, které umíraly z nedostatečné výživy nebo pro nemoci, které se neléčily. Od té doby ovsem uplynulo 30.let a od. /elké říjnové revoluce téměř 50roků.
Mnohé se změnilo, opakuji, ve váš prospěch. Ale jistě nabudete pochybovat o tom,
že naši generaci, tj„ generaci vašich, otc'i a maminek, stál ten dnešní stav mnoho, mnoho obětí.
•<
,
Jistě znáte přísloví, že.kdo nic nedělá, nic nezkazí. Je pochopiteíné., že
jak v Sovětském svazu, tak i v práci komunistických stran druhých zemí se lidé
b'ehém doby dopouštěli určitých, chyb. Všichni, kdo jsou oddáni myšlence komunismu, by byli šíastni, kdyby tomu tak nebylo. Při nejmenším jsme'mohli být dál na
své •••¡stě. Ale život je život a žijí jej lidé. I s chybami. Během těch let se ovšem v naší práci vyskytlo i mnoho lidí se zlou vůlí. To je přece samozřejmé, že
nepřítel bojuje otevřeně i skrytě. Nasadit trojského koně do města není přece myšlenka nová! Avšäk to bude moci zhodnotit, až historie, s odstupem času. Ta teprve
bude moci říci spravedlivé slovo. Prot« např. vytrhli-li jste pár citátů z různých tiskovin o procesu, se Slánským, neudělal'i".jste nic v zájmu věci. Jen jste
snad zmátli pár čtenářů. Pravdě jste nepomohli, t K Aragonovu prohlášení o odsouzení dvou sovětsi.ých spisovatel"; bych asi ,na vašem místě napsala, že si nedovedu
1218/66
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představit-, có vlastně provedli - když třeba Solženicyn mohl vydat Jeden den
Ivana Děniáoviřo, jeho dílo vyšlo v SSSR opakovaně a překládá se do cizích jazyků. A ještě 'jednu poznámku mi dovolte. £ té úvaze mladého Jihočecha. Člověku, který má za sebou nějaké zkušenosti, se musí zdát, že je to kritika za každou cenu, pakliže ovšem nejde o tu zmíněnou zlou vůli. My starší totiž víme,
kdo to byl Bata a co to byl Výběr. Převzít z tohotu časopisu po druhé ďvětové
válce nekriticky jakýkoliv údaj - to totiž stojí za zamyšlení! Mám po ruce časopis Dav z roku 1935, s článkem Vlado Clementise /toho skutečně velkého. Clementise, který dovedl v roce 1952, jak víte, důstojně, ač nespravedlivě umřít
pro ideu/. Vypořádává se v něm s časopisem Slovák, který přinesl dlouhé informace o Sovětském svazu, mezi jiným i o tom, že "- sú prípady, kde rodičia jedia
vlastné deti,-.ktorých mäsom sa živia... D*ti. neustále kričia..." - Pomluvami
nového státu dělníků a rolníků vynikaly tehdy mnohé listy, vydávané pravičáckými, fašistickými zdroji. Ud>-je nemusely shánět, stačilo je vymýšlet. Proto.ani
seznam členů soví4¿ké vlády z roku 1917 a osudy jejích členů si věru nepotřebovaly tehdejší noviny prověřovat. Čím větší nehoráznost, tím-lépe.- Fašistický
plátek si také nepotřeboval prověřovat, co vedoucí pracovníci z r. 1917 dělají stačilo tajuplně napsat "osud neznám". Že se ve funkcích po 17 letech vystřídali jiní? I tomu bylo možno dát v tabulce ráz tajuplnosti, ev.. pomluvy.
Ovšem když tuto tabulku gřetiskne časopis mládeže v roce 1966 - &_iieště_z_ní
vyyozuje_úvahy,_pak je to nehoráznost a_pobuřujiciT
Vy jste nezažili okupaci a fašistický teror. Vy nemáte ponětí a snad tomu ani nevěříte, jaké zločiny fašismus c í l e v ě d o m ě - - p r o g r a m ov ě páchal! A imperialistické vlády mu držely palce. Při tom socialistický tábor dokázal, tj. lidé v něm, vybudovat obrovské dílo. Dokázali porazit i fašismus. Co vy víte o našich starostech a utrpení, z doby okupace nacisty! Dokážete
pochopit, že jeme s upřímnými slzami nadšení vítali v máji 1945 sovětské o sv o b o d i t e l e ? Snad ani nemůžete pochopit, co znamenalo za války slovo
Stalin, protože vy jste slyšoli o Stalinovi již jen špatné. Byl to symbol pro
lidi sovětské i naše. Stalin, který při všech chybách na svém odpovědném místě a v době jedné z nejtěžších pro lidstvo dokázal rozhodovat ve prospěch věci, tj. ve prospěch socialismu i prospěch náš.
Ten čtvrtý odstavec so mi protáhl na několik. V pátém připomínám: chcete-li- dokazovat, že máte zásadní zájem o věci politické dnešní i dřívější, musíte čerpat z ^aleko širší-palety'» Tak, aby byla zřejmá souvislost věcí: kultury, politiky, celého života. Cožpak např. není senzační, když se v Indonésii vraždí statisíce lidí, že v téže době manželka premiéra státu jade do Francie na módní přehlídky? Nebo se-vám zdá málo senzační odpoveä amerického presidenta jedné švýcarské společnosti /charitativní/ na ochranu dětí? Požádali
ho, aby Amerika půjčila dvě letadla na prohoz zraněných a nemocných dětí. A pan
president odpověděl, že na to nemají finanční prostředky.. Kolikpak stojí ročně Ameriku vállcá ve Vietnamu? A takových věcí Äajdete - zajímavých, senzačních.
Za šesté doporučení: zabývejte' se víc záležitostmi své fakulty, přinášejte údaje o studiu, zkouškách - včíslech, zaznamenávejte události z kolejí je tolik historek jistě, které jsou vašim Čtenářům blízké a zasluhují i širší
pozornost. A sice na úkor často•rozsáhlých obecně literárních snažení, více
či méně úspěšných. A konečně doporučuji větší pozornost češtině a gramatice.
A za sedmé vám přeji, aby jiskra mládí vám hořela stále více č i s t ý m
plamenem!
Srdečně
Dr. Božena Fabianová
ř
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Prokážete největoí službu gtátu i národu, když pozdvihnete
nikoli střechy domů, .ale duše občanů, neboí jest lépe,aby
velkf^duše přebývaly v malých-domech, než aby nízké duše
121^/66 číhaly v příbytcích velkých.
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Úplné přesvědčení je přesvědčení o opaku.
Přimět

druhé

'

Cena myšlenky je závislá na pohybu katovy sekery.

5 0 ®v J S
H O

oroc obuch policisty
uP
4
.<
1
nec/opodo no ziotri l ou Lšbku
po do achq
& 2
t -

Jíl—^YJi

-nS
U
(D

M
Cv!

í! ! 7 J \ i I
vua

1248/66

t/t

životní nojir,loty ... etHo ci.lý Impuls,
rc$f.uv*.tění j„ již v tor.to číslo.
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Opratě držel povně v rukou,..scházeli jun koně.
Proč so říká volby, když jdo o volbu jednoho.
Zapomínat jo lidské, vzpomínat netaktní.
Patří do té skupiny, neboí My jsme ho tam zařadili.
Jednotkou pokroku není krok, ale krůček.
Dokonalost je předzvěst brzkého dokonání.
i

5 1S1BÁL:
Ve výzbroj i' naší armády
je nej lepší automobil
světa ... Tatra V3S.
Všechna okna v celách a v místnostech
používaných společně/ui. ývárny,záchody
apod./ musí BIÍ t železné mříže.
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S M O
čís. jcdn."'Svaz.'majitelů ozvěn.
3652876-IV-4768
/ Členům .o přijetí žádajících.
Jméno vlastní, cizí, smyšlené,
přibližné datum'-narození, vyjmenuj 3svědky-ně
původní povolání v adresa zaměstnavatele.

Č ^ ŕ
Xj
i S C,.
<9

, '.1

•

Jř

<°

/
^^

.#

Ž

J? y f

rv

&
„o

j

. ..
Pomočujete so bezděčně nebo v noci?
^jp
íy -V,
Váš vztah k vedoucím.^ činitelů-. Svazu majitelů.
Z'
^ ^
Čekáte na GOdofa? ..
^
/
Cítíte se homosexuálem občas; pravidelně?
Cítíte so nějak poškozen?(Řády,vyznamenání".-')
•xo
Sprchujete se, když neteče voda?
Krmíte ptáčky? Proč ne?
Ä
Máto rád Túrky-ty psy pohanský?
<y
Od gdy, '.db kedy, prečo, na ožij?"-.
Už .víte, že...........?•
O .Jý JpKolik pudů semenáčů bedly jedlé se sklízí
krg
z'jedné versty daleko
Moskvy?
Trpí: někdo u sou,Sedů s fili'smem., pragmatismem?
v
vf
f .
J'.ik. rychle vypijete pliVátko?
•S y ^
Kdo' chováte orloskřivany? ! ! H•!! !!! !
Proč si. to myslíte?
v/
vfo
Jak' ryčhlě vypijoťo, plivátko?
Jív
ys
lpž
Napiět.e evých 28 ručitelů.
-4? - A £ V
A?
Kolika let se dožijete? Kdy budete odvolán?
.O
o
w
Jak jste na tom s, vejci'?.
"'
prýl
qq
A jestli si myslíte, že maso bude,, tak
kg
t
khů
e
si to nemyslete.
Dále napište:
. . .
.
m
n
1. stručný životopis J!ViDžugišmilihihiho
lf
2. proč je tráva zelená

#

p

f
& J" :?

1245/66

-2

7-

'Jé'možno srovnat s
Kclnmbem lidi,kteří
ob j evnjí Ameriku až
v těchto dnech ????

Země re vnitrozemí
má nejvíce mořských
vlků.
,
Jednoznačnost: AÍ je to
ten nebo ten,praštíme ho
koštětem! •
mládí spoléhá na své
mládí a stáří na své
-•
stáří

Hledáte-li ztraceného syna, nepoužívejte policejního psa.
Kdyby ti zatracení lidé pořád něco nechtěli, lede- jsme mohli;
,!
být.... »prohlásil plánovač .
-•• _ . ..
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Nespiáchnu."
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materiály Spektrum, Index," vlastní.
Rudé Právo

27 • března

1966
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Sešlí se tři .Vo jenský ata'še jistého státu, zástupce Svobodné
Evropy a ...
Víte,kdo byl třetí?????
/0DP0V2Ď' _ Taky špion/

časopis student'" VŠZ v Praze u Suchdola
5.číslo, II.ročník
Vyjde-li vše,, vvyjde
v 1.týdnu dubna 1966
.
hlavní generální ředitel spojených
šéfredaktor
Ondra Sik
trustů techniků Luboš Miltr(Jimm007)
idl a zanrl komisař Karel Kyvanda
Zdeněk Kuba
technikové
Pepa Bulín
kultura i štika
LáSa Koula
Honza Vyhlas
Jan Karhan
leg.a jízlivosti
naklepaly
Maruš Dragounová
Pepa Štér
ško'la a školníci
Jaruš K r y l o v á
Anča Mezenská
redakční, máma
světářka
Zdena Máchová
(protekční dítě) Stáňa Seidlová
jazikový expertka
*i 7
stud. divadýlka
Michel Jarolímek
Vašík Beránek
/ Pouze pro vnitřní potřebu školy. /
stránky počmáral
Jan Šebek
Tonda Valder •

_R_0_Z_L_U_vS Ť I N í _ _Z_Á_H_A_D_Y_ Z E _ str._"_H_"_:_
P o l i c i s t a
"F" nemůže na p a d o u c h a
"p"
dosáhnout, protože padouch má náskok jedno kolo!!!!!!!!!!!!!!

A prodavším Franta Teichman
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Jak jste byli již informováni,
byla vypsána soutěž veršů.
Původně jsme zamýšleli otiskovat,
jako v prvním čísle,
příspěvky mezi texteifl.
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

4228/65

Bílý pierot

, •

t

rozplizlý tmou

0

pucuje prkna

i

jež neznamenají' svět
S M Ě J T E

SE

Vzdyč má poslední galapředstavení
Ztrácí svou tvář
nachází slepotu

síří

a odnáší s sebou
poslední galapředstavení
Bílý pierote
kde máš svou šminku
svůj pláš£
Poslední opona

:• i

T L E S K E J T E

On odejde
a brnkne o kulisu
Určitě políbí primadonu
Odejde
a jako raněný pták •
umře
na hnojišti
jež znamená svět

D< Setna
J. Šebek
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G E S T A

DO

H L U B I N
Š T U D Á K O V !

D U Š E

Pomalu kape vosk
a v mihotavém svetle uhasíná den,
ulice stíraj í' slzy "deštsg do, kanálu. . .*
růžový deštník pyšne pokyvuje
nad mokrými hlavami •
ve frontě na Večerní Prahu
Šero se..lí.rčí v koutech pasáží,
pozvolna stáhla noc rolety
a jako v kině promítala reklamy
barevnými neony na Šedé štíty domů,
domů veselých i smutných nálad.
Zas jeden den je za, námi.
v

Táflieky

Kuličky

hnědého bláta

hliněné i cíněnky

vymáčknuté dezény kol

ožily jarním vánkem
i v i v

nákladních aut

• v i «>/

třebaže jeste
schnou při silnici
jako čokoláda

n?kdy v noci
sníh opozdilec padá

Kočičky
stulené na větvích
z hnědého kalíšku vykukují
každá ž nich
by se už bílým kožíškem
pochlubila ráda

Básně Nadi VALTROVÁ.
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Bláznivé mraky
posypaly zemi hrachem
Tak courej
tou rosou
Snad se jí nasytíš
a ona ztuhne
na rtech
na očích
Všechno má svou zákonitost
A nebo spí
spi
Stejně nevíš
%

proč
slavík tluče
proč
hvězdy hasnou
Spi
Alespoň neuvidíš potopu

V ' • •

a

. v .

'; '

4 ' V «' Ji

blesk
a
markytánku
jak pláče
nad koflíkem rumu
D. SETKÁ
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Talc jako všude...
usadila se i u nás
vrstva zimy na střeše
Vždycky
když jsem kráčel kolem
převisu naděje
že to právě téci. spadne
Mlcal jsem si potutelně
vono to teä
n e spadne-pak to může se klidně utrhnout
A- druzí to říkali asi též
/ stále ta naděje u nebe/
Snad ještě přidali
Copak se nenajde nikdo
Nikdo
/co pak/
A já jsem jim
tok krásně přikyvoval
od shora
dolů
od dola
nahoru
až se to stalo
Jaro bylo tu
a obleva ta.ky
a já spěchal přivítat všecko
kytkou
tolik jsem byl rád
¿padlo to
s volkvm rámusem okolí
a já áo dostal pod to
zrovna když jsem koukal po očku
na sousedovic dcerušku
A nejdříve tu byla tma
a potom bílo
Já byl taky bílej
celej omotanej
a hlava má se kývala
zprava
dolem
zlova
doprava
Dnes jsem již zapomšl
na vše
a pěkně pohodlně přikyvuji
jak mnozí okolo
od shora
dolů
nahoru
od shora
dolů
oddola
naho ru „ . .
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František Teichman
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šedivá mlha postříbřila jitro
?adý dbala okna
a ucpala
=
dalekohled
&
h\"šz daře.
Přede rcnou pár metrů
tápe stín
"TurnwiníiTTir^
p-'o nějž jsera také já '
Twwvnnwiľ
stínem
aTir^mTíiíp
í:tříbrnýir. a šedým
V::,duch opájí mě svým
riTTTiTíTTTTrníWf**'
dusivým vínem.
T:n přede ^nou již spadl do neznáma
na vlhké cestě se nyní zmítám sama
Jiskřivé ráno v šedé mlžné šále
p:.še noty černých vran
nr. notovou osnovu zorného pole.
íľaäa Valtrová
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Tak pomíjí veškeré hodnot;/já se snažím zůstat svůj
Vůbec to není romantika ani slabost
n všechno 3e vysrat /bez vodpuštění/
a jít hledat někam to co
nikdo nikde uměle nesestrojí
Aai bych Šel hledat tebe _
ale to bys musela, všechno zahodit
vůbec nic neznát
a já bych ti vyprávěl pak bych te
kousnul a ty bys mě mohla
za to krásně utrhnout ucho
Pak bych tě zase já vobrátil na ruby
/ konečně bych poznal co v tobě je /
a udělal bych si z tebe plachtu
a lodí bych jezdil v hlubokém lese
Pak bych si z tebe udělal křídla
vyšplhaj na, strom akočil a
pět metrů pod zemí bych se rozlétl
Jan
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Z nevěry k hříchu
stavím si hrad
abych se
z polibků
každý večer
měl kde kát
z hlubokých očí
pokoj je prázdný
z obrysů těla
v rohu tu stojí
černý otevřený deštník
z pohybů bila
čtyři stěny
všech pět je stejně bílých
z dotyků podvečera
odešlas
ráno se stmívá
pokoj se bolí
do dveří dívá
vánoční svíčka
užasle hoří
žárovka se nediví
svému drátu
nemá se proč
červenat
sedím •
v okně -se' vlním
odešlas
a zabouchla dve^e
na tři západy
ty jediná
znáš teô Sezama
Ten dobrosrdečný vousatý vrátný!
nedá se podplatit
z lásky má teď meč
má to tak být
Ach jo!
Zdeněk Kuba
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Pavouk si tiše čte
v člověčích pavučinách
a vůbec mu nevadí
že by na něj -noh'
spadnout štos lidský blbosti
Svorně ^edle sebe leží
svědkové mého
/ a možná i tvého /
života:
Pokusná učebnice II.část
Cituj i:
Nepřipisuj svate
jméno vlasti - Na další stránce
v svět jsem vstoupil doufaj e...Kdo
by nedoufal
Vedle ní šeptá stará rozpadlá žalem
že sto let není čtena máku:
WS S E SE ¥ SWĚTĚ IIŽNJ,
BUOH JEST JENOH BEZ PROMĚNY..,,
plus abecední seznam svatých
a světic Božích na celý rok
Antonín poustevník 17.ledna
v zemi Heraklei
Úprkem běhá po chodbě a
riskuje svůj život na schodech -v
zvěstuje odřená a umučená
Knížka žákovská z let •
kdy jsem se pramálo staral
o dvacátý první sjezd a téhož roku
ve kterém já riskoval svůj život
čtením knih o pohlavních
orgánech muže a, ženy
Chtěl bych mít dokonalý
odposlouchávací aparát
abych slyšel co všechno
zde složené knihy si tiše povídají
Poj dme si také povídat
ale tiše tiše aíi nerušíme
Pavouka který si také tiše čte v našich
myšlenkách a vůbec mu nevadí
že by na něj mohl padnout
štos lidský blbosti.

JAN ŠEBEK
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Věnováno sviním

Chtěl bych se nechat otevřít jako perlorodka
•možná, že by se ve mně našla nějaká perla
možná, že

nic

možná, že jen zárodek

n ě č e h o

m o ž n á
Snad také proto vás prosím
/vlastně zbývá mně jen přimlouvat se/:
n e n i č t e

z á r o d k y

n e p ř e z í r e j t e

/!!/

hlavně pak VY
kteří 'se sami cítíte jednou přezíraní
jindy nadřazení
hlavně ovšem VY
• ..
.
, >
s všemožhýrii nesnesitelnými komplexy doleva či doprava
nahoru či dolů
n e n i č t e

nic,

co jste sami nezplodili

ale -raději atad
n e n i č t e

vůbec

nic

Konečně je notoricky známo
že ničením se nikdo daleko nedopracoval
/leda snad výrobci preparátů na hubení hmyzu, krys a podobně
ale to je zase jiná pohádka/
je také notoricKy známo, že každý ničema
zajde třeba za. moc dlouho
ale

n e z b y t n ě

zajde

/!!/

Proč že to vlastně říkám?
Miliony blbostí na světě se opakují miliónkrát
do

z b l b n u t í

!

Proč by tedy melo vadit zopakovat občas
i jen Kousek maličké pravdy
Chtěl bych se nechat otevřít jako perlorodka
a o tu sržná perlu si raději zahrát s chlapečkem na ulici kuličky
než ji házet sviním.
Luděk Hulán

B R A N K Y

^

Deník
s o b_o_t_a

Půl pátý ráno
osm večer
jdu po dlouhých točitých 3chodech
kopám si nahoru prázdnou konzervu
»

iV

je suchá
jak dřevo před věky poraženého stromu
úplně nahoře
čekají zamčené dveře
a vojenský kavalec s mokrým deštníkem
rozsvítím žárovku uprostřed pokoje
na ulicích jich svítí stovky
potřebují víc
můj stín
neděle
Nejkrásnější květiny
viděl jsem vždycky
kvést if.ezi kameny
dnešek byl objemný
hodiny pojmuly všechno překvapení
niiedy se nezeptám
jaké ti dali jméno
mám ho v sobě dávno vymyšleno
ke tvému smíchu patří
a ke květům protěží
pojci, tam nahoře v pokoji
vázy tě čekají
E_o

n d ě 1í

Máš tak bíle-šatyaž oči bolí
máš tak hluboké oči
až se v nich člověk topí
máš tak hebké ruce
prsty snad mi už ni:<dy nevychladnou
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budu si malovat na sklo tvoje ústa'
mráz se nevrátí až uvidí ten tvar
dneska
můj pokoj tiše tleská
a raně se všechno dobře daří
i konvalinka ve váze se snaží
mít hodně hodně světla
úterý
"Slunce"
málem jsem vykřikl
a podpatky se hrozně moc chtěly
pomilovat s polkou
ruce
jsem nedohlíd
oči se překlopily
vypily skleněná okna, s jiskrami
odl".upl jsem kousek omítky
světí«
a vrátil se s ní*do pokoje
na studeném polštáři
mi bude připomínat tvoje vlasy
ještě chvíli po p'lnoci
středa
Poslední úsměv
chtěl j3em
složit po délco
pak ještě na půl
a tiše položit
do popela
č t v_r t e k
Chci ti zas povídat
jsi jen má jediná
ty jsi ta střepina
která mě zranila
chci ti zas povídat

ty jsi ta hodina
která mě slepila
tys nejvyšší tónina
chci ti zas povídat
aby ses sklonila
ke mně se stulila
znovu vzdám ti hrad, vždyt jsi ho dobyla
chci ti zas povídat
»
p_á t e_k
Jediné slovo
které jsem stvořil
jediné slovo
které je mravné
jediné slovo
které jsem požil
jediné slovo
které tu spolu máme
jediné slovo
které mi na cestu mávne
jediné slovo
které je slavné
jediná slovo

i

které mi stačí
jediné slovo
kterým oči pláčí
jediná slovo
které má první písmeno velké
jediné slovo
které není mělké
jediné slovo
které se chvěje
jediné slovo
které si člověk připomene vedlo tebe
TY
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sobota
Po malířích nikdo neuklidil
vodovod má najednou
slanou příchuí
a květiny
usnuly s hlavami dolů bez okvětních lístků
ve vázách je všude kotelní kámen
kominíka ožehl poslední plamen
změnila jsi se v příchod ticha
v kině rozsvítili, davy se hrnuly k šatně
a maě
ukázala cestu uklízečka

neděle
Nevím
mrzí mě že jsem prodal
zámek ze dveří?
nevím
mám radost že jsem koupil
novou židli?
I an Sokrates to měl lehké
p o_n d ě l í
Seděli jsme u okna
poslední radu
"milujte se"
»

nám dala od dveří
pak
do očí vzala smutek a zemi
do jedné ruky kabelku, luk a šípy
do druhé kliku u dveří
ještě jsem ji viděl na chodníku
opírala se o své velké "L"
a já
jsem ani neměl žádný zvláštní pocit

äfc
Zdeněk Kuba
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