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1?.67. Jeme tedy vo druhé. polovine století,
ktoré zná středověk i kosmické lety« Století, ktoré investuje
miliony, aby se prodloužil liásk; věk a člověk.mohl vychutnat
ten protiklad, že miliardy jsou věnovány ne vraždění, kdy člověk vládne technikou a technika člověkem. /To bude hrůza, az
někdo spočítá vzorec .citu, co člověku zbude?./ Století, kuoré
s vaničkou vylévá i nonluvně, stol: tí plného bouří, že ani korouhvičky se někdy nestačí obracet.
Jak ale vznikálo'7 Jaké to bylo, když' has i 'dědové a pradědové si dali do klopy rudý karafiát a učili se vyslovov. t
slova, která nám už téměř zevšedněle? Co způsobilo, že :;svět
si šlápl na žovtev-«a-• udělal '-otrmelec;:. /-jivá «^dskovoc mi snad
promine./ Co o. tam všem víme?
Z učebnic dějepisu si parnatu i.me jen stíny těch kue'čh
informací, které nám byly podány. Je každý má výdrž prostudovat Aragonovy Dějiny SSSR, které áč Vcl~-i obsažné a plné faktů, je-..u zase méně-čtivé. •'
'Před několika lety se v našich kinech objevil film manželů Thorndikovýcr, "Ruský zázrak". Chodilo .se. na něj sg- školou povinně: už Proto většina lidí s nechutí. Od té doby mi
stále leží v hlavě kontrast/ dvou záběrů: mužik v láptích
vuje primitivní ruchadlo. Obrázek jak ze středověku. Záběr
vesnice, která se kloníikonám, byl vzápětí .vystřídán steroen
Gag~rina do vesmíru. Co to bylo, že se povedl skok přes staletí? Lidé se svatými obrazy jdou prosit cara o milost. Děti těchto lidí už bez svatých obrazů bojují ncjvětší bitvu v dějinách. Do vesnic. , kterou poznáš jen podle zomljanok, přijíždí
synbol nového století. Traktor, kterému se dnes už jen směj cm. ,
Závod v Čeljobinsku, který své traktory exportu c. Je těch protikladů tolik, že si je nedokážeš srovnat v hlavě.
íTepopírám, že stejně jako mnoho lidí mého věku, nedokážu
pochopit tu sílu, kt rá t k radikálně ovlivnila další osudy
světa. Vím jenom"tô," ze mne svým způsobem mrzí*' že jsem u toho nebyl. Psal bych teď daleko zasvěceněji.
-PO-
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"Revoluce to je nCco nádhernýho. Vážně.
Nějakou tu chvíli. Pak se to zvrhne.
"Revoluce jsou ohromně vzrušující", řekla Naše malá chu linka. To se musí uznat. Jenže já už jich mám po krk. Vážně, mě už 'žádná revoluce nezajímá".
"Trošku jsem'je študoval."
"A na cos přišel," zeptal se Táta.
"Každá byla úplně "jiná, ale pár věcí
mají společných. Chci se pokusti na-

•

psat o tom studii."
"To by mohlo být ohromně zajímavý!"
"Když má člověk dost materiálu. K tomu potřebuje strašnou spoustu repríz. Zjistit pravdu o něčem, co člověk neviděl na. vlastní
oči> je moc těžké, protože ti, kteří prohráli, nemají žádnou
publicitu a vítězové strašlivě lžou. A pak - člověk se může ně-,
čeho dopátrat jedině v zami, jejíž jazyk ovládá. To ho samozřejně omezuje. Proto bych ni;cdy nejel do Ruska. Když nemůžeš slyšet,
co si lidi povídají, tak to nemá cenu. Zbyde Ti jedině to, co se
*

ti uštědří, a pak prohlídka pamětihodností. Každý, kdo v cizí zemi zná tvůj jazyk, ti bu,de zaručenú lhát. Pravdiié informace získá člověk vždycky jedině od lidí, a když nemůže mluvit s lidma a nemůže poslouchat, co si povídají, nedoví se nic, co by
mělo větší cenu než novinové zprávy."

Ernest Hemingway
/Zelené pahorky africké/
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Poslední výbuch čínské termonukleární
bomby nezanechává již nikoho na pochybách, že Čína rychle spěje k přesně
vytyčenému cíli, na jehož konci se stane další atomovou velmocí« Kdysi na technickém poli zaostalá země s hospodář
řstvím zpustošeným desetiletími občanských válek, zmítající se vnitřními
rozpory na přelomu dvcu epoch, a hledající potravu pro své obyvatelstvo
jehož počet populační explose závratným tempem vynesla do výše 750 mil. lidí, nejevila nejmenších známek, že by
se mohla stát vyvinutou a průmyslovou
z'emí.
Po roce 1949, kdy se vláda Lidové Číny
ujala moci a přeložila své sídlo do Pe~
kingu, měl Mac Ce Tung kolem sebe zemi
zruinovanou a zaostalou. Lidová Čína"
měla tehdy jen dvanáct tisíc akademicky vzdělaných lékařů na tehdejších 580
mil. obyvatel. Celý její chemický průmysl vyráběl sotva stovku různých chemických sloučenin. Nový režim začínal
asi s dvěma tisíci vědeckých pracovníků, z nichž se'přibližně tři čtvrtiny
školily v USA, většina ostatních v E-•
vropě. Byl stanoven velký cíl: Pokrýt
zemi do 10 let laboratořemi s učenci
světové třídy.
«,,
Postup byl rychlý. Roku 1963 ma Cxna
již 120 000 lékařů. V roce 1965 má
21 000 geologů oproti pouhým dvěma
stům v roce-1950. Roku 1959 je v Číně 117 000 mladých lidí na vysokých
školách, roku 1959 je v Číně již
810 000 absolventů universit a vysokých škol ročně. 18 000 čínských studentů odchází v letech 1950 až 1963
na university do SSSR a do lidově demokrati ckých států a řada dalších také
na západ, Instruktáž kádrů, přímo v Číně, nákup- licencí a stavba nových průmyslových závodů zvyšuje nebývale sebevědomí národa. Čína neuznává autorská a vydavatelská práva, přetiskuje
bez průtahů v originále v statisícových nákladech odborné knihy i technické časopisy z celého světa a usnadňuje tak technickou orientaci svých
vědeckých pracovníků.
Rok-1 1965 je ÚV KS Číny vyhlášen "pochod vědy!'. Dvanáctiletý plán nrl Čínu vybavit vlastními vědci a také vlastními učebními metodami. Cílem bylo
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dosáhnout roku 1967 světové úrovně, Z ciziny se na výzvu Maa vrátilo na dva tisíce odborníků a vědců'do vlasti. Na celkem třiatřiceti čínských universitách
jsou zřízeny katedy jaderné*fyziky nebo
laboratoře pro separaci isotopů, například na universitě, v Čiao Tu-ng, v Šanghaji aj. Od roku 1960 řídí ústav jaderné
fyziky Lidové Číny Wang Kan-čung, který
ukončil svá studia v roce 1930 v Německu
po roce 1955 pracoval v ústavě jaderného
výzkumu v Dubně jako náměstek ředitele.
Čhen Súe sen získal doktorát a profesuru
na Kalifornském technologickém ústavu. V
letech 1940 až 1945 byl členem americké
vědecké komise pro národní obrnnu. Jako
plukovník amerických zbraní a člen Vědeckého poradního sboru zkoumal všechny
nacistické raketové základny. Seznámil
se tehdy s nsjlepší německou raketovou
zbraní V2, později jednal s vůdčími německými raketovými odborníky odvezenými
do USA, V roce 1955 se vrátil do činy a
řídí zde raketový výzkum a vývoj.
Prof. Čao Čung-jao se roku 1946 jako
zástupce Národní činy zúčastnil atomového pokusu na Bikini, od roku 1950 je ředitelem ústavu jaderného výzkumu v Pekin"
gu. Významným čínským jaderným odborníkem je Čchien San-tiang, který od roku
1947 pracoval u Fréderica Joliot-Curie
a byl promován na doktora na Sorboně.
Čína tik získala jedny z největších vědeckých kapacit v jaderném, raketovém a
mnoha dalších vysoce specializovaných oborech. Plán jaderného a raketového rozvoje byl velmi ry.hle uskutečňován. Geologický průzkum do roku 1957 ukázal, že
Čína má mimo jiné asi 20% světových zásob nafty, 10% železné rudy, 10% uhlí,
ale také 20% uranu!, a 5% thoria. Krom
ťoho jsou slibná ložiska všech pro vyspělý průmysl nezbytných prvků. Proto
Čína vybudovala v řadě oblastí, například ve Vnitřním Mongolsku, Sin-tiangu
a Pamiru, řadu silnic, mostů a letiší - a ovšem průmyslových středisek. Přednostně se stavěla jaderná zařízení, ačkoliv byla značným zatížením celé země.
Tyto investice však byly považovány
strategicky i psychologicky a tedy také
zahraničně politicky za neobyčejně důležitá.

V roce 195-3 bylo v Sin iiangu vytvořeno atomové středisko., . ktoré postupně vychovávalo- nejbystřejší absolventy vysokých škol a universit v jaderné specialisty. 0 pět let později byl
za pomoci SSSR uveden do chodu pokusný reaktor o výkonu 10 MW a cyklotron
o výkonu 23 MW. Po nalezení velkých
ložisek uranové rudy, byla zahájena vý
stavba řady ústavů a laboratoří. Výzkumné reaktory byly již čínské výroby a byly přiděleny universitám zabývajícím se jaderným výzkumeme. První
výzkumný reaktor dodaný z SSSR může
pravděpodobně vyrábě tři kilogramy
plutonia měsícrio. Potrre tohoto reaktoru byla brzy na to vyrobena řada
dalších reaktorů ještě většího typu a
všechny mohou vyrábět plutonium! Roční dotace čínské vědě činila, v období 1953-1963 jen na úseku jaderné a
raketové techniky dvě miliardy dolarů.
V téže době se američtí strate-/
gičtí odborníci domnívali', že Čína
ještě dlouho nebude hrát nějakou úlohu v klubu atomových velmocí. Mc
Namara odhadoval v kongresu USA, že
v tomto desetiletí ještě nebude Čína potenciálním nebezpečím pro USA.
Odhady, kdy Čína bude 3chopna vytvořit svoji vlastní atomovou bombu se
dokonce pohybovaly mezi 10 až 15 lety.
Boj s mouchami, vrabci a vesnická výroba litiny, stejně jako domácí výroba uranových koncentrátů byla tehdy
předmětem shovívavé skepse na celém
západě.
Avšak již téhož roku - 16. října
1964 přesně v 15°00 místního času vybuchla p r v n í
čínská jaderná nálož na vrcholku 90 metrů vysokého stožádu. Nálož se rovnala asi 20 000 tunám TNT. 0 dva roky později 16. května 1965 vybuchla v oblasti u An-su,
asi 500 km na východ od sovětského
města Alma Ata d r u h á
čínská a~
tomová bomba. Vážila ještě mnoho - 4 tuny. Vybuchla však již ve vzduchu a byla svržena čínským letounem,
vyráběným podle sovětské licence.
Američtí výzkumníci zkoumali v této
době dostupné Čínské materiály a do-

šly k závěru, že Cína byla v roce
1966 již na světové úrovni v elektrotechnice v jaderné fyzice i technice, mikrominiaturisaci atd. Odhadovali, že jí však bude trvat aspoň 15 let, aby dosáhla svěfové úrovně v samočinných počítačích, raketové technice a meziplanetární
technice. Mezi t:'n se už však proslýchalo, že první velké čínské rakety
letěly z Mandžuska do oblasti Pamiru,
tedy na vzdálenost 5 000 km! Cína v
témže roce vychovala 672 tisíc nových
inženýrů a vědců a mola již 400 kvalitních jaderných vědců.
Nové čínské -boríbardéry mohou snadno doletět jak na Okinavu, tak i na
Guam i další americké základny na Filipínách. Krom toho, již více než
10 čínských ponorek může vystřelovat
pod hladinou rakety, jež bude brzy
možno opatřit jadernou hlavicí,
9. května 1966 v 16°00 místního
času vybuchla t ř e ť í čínská,'
již termonukleární bomba, jejíž síla byla desetkrát vyšší, než u předcházeiících dvou. Dne 27. října přišlo další sensační sdělení - že na
vzdálenost 1500km, bylo. do oblasti
Tarimu vystřelena raketou čínská jaderná puma, Zdá se, že výroba několikastupňových raket, je již mimo stádium pokusů a že brzo je možno očekávat další překvapení. Zvláště poté,
kdy 27. 12. téhož roku explodovala
další termonukleární puma s dosud největší energií - 300 kilotun.
Podle dosavadních zkušeností je
možno vytyčit určité perspektivy dalšího rozvoje čínské techniky. Dříve
než do konce letošního reku můžeme očekávat vypuštění první čínské družice kolem Země a do tří let čínskou
účast na kosmické soutěži.
-AMD-

H./
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Vdvi i o v kontra Lus&n \Q
V nalela-oatsictví Sovětskája Rossija se připravuje vydání knihy K. Popovskěho "Člověk na zemi". Kazašský časopis Prostor uveřejnil výňatky, které
zkráceně přetiskujeme.
K d p, b y l
N . I. V a v ill o v
Byl považován za nejlepšího sovětského agronoma. Zvládl převážnou většinu poznatků o rostlinné říši a vyznal se ve všech oborech "zelené vědy".
Udržoval čilou korespondenci se zahraničními kolegy a dbal, aby se v jeho ústavu pracovalo s využitím najnovějších výzkumů ve světě.
•Svět po staletí mluvil o pšenici, ječmenu a kukuřici. Vavilov však tuto
ustrnulou formuli rozbil. Má zásluhu na tem, že se mluví o pšenicích., ječmenech a kukuřicích. V laboratořích VIR bylo nashromážděno 36 000 vzorků pšenice.- 13000 f ořem jocmene, 10 000 odrůd kukurice.
Patnáct procent- osevních ploch v SSSR /20 000 000 ha/ bylo v roce 1937
oseto nejlepšími odrůdami, jež dodal Vavilov. Zahraničními odrůdami tyla každoročně osázena polovina ploch určen/ch pro výsatbu zeleniny, V sovětské subtropické oblasti se rodilo tisíce druhů ovoce dovezeného z celého světa. Rozmanitého materiálu využili sovětští šlechtitelé do té míry, že začali vytvářet vlastní odrůdy. Z pokladu VIR získaly kolchozy a sovchozy 350 nejhodnotnějších odrůd zemědělských plodin nově vyšlechtěných pod vedením akademika
Vaviľova. A světové proslulosti - té dosáhl Vavil»* eVc^í• teorií center kulturních plodin /viz odborná literatura/.
Stát na zemi, to znamená znát zkoumaný problém v celé jeho světové složitosti - říkával často a podle toho také jednal. Knihy, brožury, časopiny
přicházely do ústavu doslova v bednách a všichni pracovníci ústavu museli
znát několik světových jazyků, Sám mluvil plynně anglicky, německy, francouzsky, četl španělsky a italsky, dorozuměl se i s Turky a když se rozhodl jet
do Japonska, začal se učit i tomuto jazyku.
Zdálo se, jako by jeho dráha byla značena jen mezníky vědeckých úspěchů.
Svědčily o tom vysoké funkce a pocty: vicepresident Všesvazové zemědělské akademie, ředitel ústavu genetiky při akademii věd SSSR, president Všesvazové
zemědělská společnosti, čestný člen Akademií věd v Indii, Skotsku a Československu, čestný doktor několika universit, čestný člen vědeckých společností
v Anglii, USA, Španělsku, Mexiku. Jeho články byly publikovány nejen v odborných časopisech, ale i na stránskách ústředního tisku.
Z r o z e n í r i v a l a
-Na vědeckém, nebi se objevila nová 'hvězda - agronom Trof-im Pěnisovič Lysenko. První své pokusy, s hrachem /sázel hrách v různých lhůtách a sledoval,
jak reaguje na různý počet studených dní/ konal sedmadvacetiletý badatel na
pokusné stanici v Azerbajdžánu. 0 jeho práči se záhy dozvěděl Vavilov a začal
ho všestranně podporovat. Z Ažerbajdžánu odjel Lysenko .do-Oděsy, kde pokračoval v pokusech s jarovisací. 0 nich referoval v únoru 1931 presidiu Akademie
A skromným vystupováním a věcným výkladem zapůsobil velmi dobře. Odpustili
mu, že nezná vědeckou terminologii, ani západní literaturu. Jeho myšlenky považovala většina za velmi slibné. A tak Lysenkovo jméno začalo nabývat na zvuku. A skromný agronom přiznával otevřeně, že má v odborných znalostech značné
mezery, že neovládá jazyky a nemá ani sebemenší potuchy o poznatcích světové
vědy. Setrvával tiše na svých pokusných polích a v práci projevoval neskonalou houževnatost a talent a toho si Vavilov vážil nejvíce. Důvěřoval mu jako
svému kolegovi, zároveň však nechal jeho metodu jarovisace prověřovat na řadě pokusných stanic. A zatím co se metoda ověřovala, Lysenko rychle stoupal
2556/67
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po žebříku vědecké kariéry po cestě, kterou mu Vavilov urovnával. V roce
1934 dokonce doporučil, aby jeho chránenec byl přijat za dopisujícího člena Akademie věd.
D i k t á t o r

p r e s i d e n t e m

A k a d e m i e

1935 se Trofim konečně stal' členem Všesvazové akademie. Jakmile ucítil pevnou půdu pod nohama začal demagogicky prosazovat své ideje. Po někdejší skromnosti ani památky. Začal vehementně napadat představitele genetiky, přičemž své práce označoval za jedině správné. Brzy se spřáhl s podobným oportunistou jako byl sám. Byl to filosof I. I. Prezent. Ten ve svých
přednáškách tvrdil, že v SSSR nejsou žádní genetikové kromě Mičurina a Ly3enka. Akademik Lysenko je prý přímým pokračovatelem Darwinovým.
Jarovisaci, kterou Vavilov považoval za věc výzkumu, za vyloženě experimentální záležitost, označil Lysenko nenadále za hotový prostředek k zvýšení výnosů nejméně o 1 q/ha. Když tento hypotetický cent znásobil 100 mil.
ha v SSSR, začal agronom v rozhlase a v novinách slibovat dodatečné vlaky
obilí. A kontrola? Nejlepší kontrolou jsou prý pokusy na milionech hektarů
přímo na polích. Tohle už ohromilo nejen Vavilova, ale všechny odborníky
VIR!
A proud Lysenkovy fantasie byl nevyčerpatelný. Po jarovisaci přišel s
vnitroodrůdovým opylováním,pšenice. A za několik měsíců doopylování zastavil a vyhlásil "Všelidový boj za dosažení stopudových výnosů prosa". V kolchozech byly organisovány specielní skupiny a Akademie vypracovala igrotechnické postupy, jaké- dosud dějiny zemědělství nepoznaly.
Výsledky těchto kampaní není možno dohodnotit. Ministři zemědělství se
střídali jeden za -druhým a Lysenko dostává řád, je zvolen za poslance Nejvyššího sovětu, v roce 38 se 3tává presidentem Všesvazové akademie zemědělských věd SSSR.
A přesto se vyskytli lidé, kteří se nebáli kritisovat. Na IV. zasedání
Akademie v prosinci 36 akademik Konštantínov, akademik L-ysicin a přední saratovský šlechtitel Šechrdin - veřejně prohlásili', že lysenkovské akce jsou
neopodstatněné, že vnitroodrůdové opylování obilovin nedá ani nejmenší reálnou možnost zvýšení sklizně, že nakonec masové přeopylování povede k tomu, že SSSR ztratí své nejlepší odrůdy, á že na základě statistického materiálu získaného na 53 pokusných stanicích, má tato metoda pochybný efekt.
Lysenkova skupina tím spíše chtěla obhájit své názory a tvrdošíjně opakovala, že její odpůrci neznají a nechápou Darwina. Avšak sám hla.vní
"darwinista" Lypenko krátce před zasedáním v přítomnosti členů vlády přiznal: "Musím se soudruzi přiznat, přímo zde, před Josifem Vissarionovičem,
že jsem Darwina pořádně nestudoval. Pamatuji si z něho jen, že člověk pochází z opice...
Veškerá kritika se ovšem minula účinkem. Lysenko byl na vrcholu slávy
a těšil se "všelidovému" uznání. Když mluvil na 4. všesvazovém sjezdu kolchozníků, Stalin volal: "Bravo, soudruhu Lysenko, bravo!" To stačilo, aby
komukoliv zašla chuí k nějakému da?šímu hodnocení Lysenkových výzkumů.
Akademik Kolcov, který byl terčem ustavičných útoků předčasně zemřel.
Šlechtitel Šechurdin utekl na Ural a dva roky se tam skrýval, byl však dopaden. Krátce nato byli zatčeni a zastřeleni genetikové Levit a Agol. Lysicin a Serbrovskij ač zůstávali na svobodě, odmítli stejně jako Konštantínov
vystupovat na veřejnosti. Celá kampaň za kratičkou dobu rozmetala nejlepší
vědecké síly VIR.
D i s k u s e
Rozdrtit Vavilova nebylo snadné. Bylo nutno uvéet v pochybnost veškerou
hodnotu jeho ideí. Proto na sklonku třicátých let vyrukovali Lysenkovci s
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"diskusí" o biologii. Jejím jediným cílem bylo odstranit Vavilova. Lysenko
označil VIR za Mendelovakó centrum a prohlásil, že nepovažuje formální Mendelovsko-Morganovskou genetiku za vědu. Každému z toho mělo být zřejmé, že
Vavilov a ostatní pracovníci VIR jsou podvodníci. Politicky řídil útoky I.
I. Prezent. V časopisu Jarovisace roku 1939 například napsal: "Nikolaj Ivanovic Vavilov, zak fasisty a rasisty, propaguje ideje jež se plně ztotožňují s nepřáteli marxismu.
Z Leningradského ústavu rostlinné .výroby zmizeli lidé, které znal jejich šéf dlouhá lita a plně jim věřil. V archivu VIR je uloženo mnoho dopisů na nejvyšší T.ísta, v kterých Vavilov žádá, aby zatčení vědci nebyli posíláni d n vyhnanatví a aby jim byl umožněn návrat do Leningradu. Zaručoval
se za jejich bezúhonnost, dokazoval že to jsou vynikající odborníci a že
bez nich nelze dokončit státně důležité výzkumy. Nepodařilo se mu však zachránit ani jednoho ze zatčených. VIR dostával další a další rány* Z jeho
kompet nce bylo vyjímán« stále více a více pobočných stanic. S tím souviaol
i přesun personálu. Ustav tak přicházel o mnoho nenahraditelných odborníků
a postupně, ztrácel možnost pokračovat ve výzkumu. Lysenko pak mohl v květnu
1939 s uspokojením konstatovat, že činnost VIR je neopodstatněná.
Od roku 1938 nebyl už Vavilov zvolen do parlamentu a v temže roce byl
nucen vzdát se funkce presidenta Akademie zemědělských věd ve prospěch Lysenka.
H l o u p o s t i
Čím výše stoupaly Lysenkcvy akcie, tím méně byl oceněn Vavilov.. Stalo
se například, že Va,vilov referoval v Sovnarkomu o plánu biologického oddělení. Mluvil také o chcou divokých zvířat v umělých podmínkách. "Co je to
za fantasírůvání ochočovat lišky? Kdy se už přestanete zajímat o hlouposti
'akademiku?" napadl ho Molotov. Jinou "hloupostí" byla hybridní kukuřice.
V SSSR s ní začal pokusy profesor V, V. Talanov za všeobecné podpory Vavilova. V roce 1935 se teoretické výzkumy už značně rozšířily. Ve spojených státech byly tyto typy kukuřice cílevědomě vysévány na stále větších rozlohách.
Na konferenci v Odcěse však Lysenko prohlásil, že jde o antibiologickou metodu a prakticky dosáhl toho, že nový směr se nesměl v SSSR uplatnit, znemožnil dokonce i Vavilovovy práce na pokusných polích. V letech 1955-56 byl
Sovětský Svaz ňucen nakoupit za tvrdou valutu osevní materiály od Američana
C-arsta. /Garstův podnik je sesterskou organisací am. firmy Pioneejr> kterou
založil a vedl ministr Wallace. přítel a spolupracovník Vavilovův/.
M e k k a

b i o l o g ů

Vavilov si uvědomoval, že v teoretické oblasti musí sovětská věda ještě
hodně dohánět. Proto se snažil maximálně využívat zahraničních zkušeností
a na nich stavěl pokusy své a svého ústavu.- Výsledky výzkumů budily ve světě zaslouženou pozornost a v zahraničí stále vzrůstal zájem o návštěvu VIR.
VIR se v třicátých letech stal Mekkou biolog" mnoha zemí. Přijížděli vědci
z Holandska, Německa, Anglie, Finska, Itálie, USA, atd. Mnozí z nich se dokonce učili rusky, aby mohli práce sovětských vědců číst v originále. Nakladatelství mnoha zemí publikovala spisy ředitele VIR i jeho spolupracovníků.
V roce 1937 měl být v SSSR 7. mezinárodní kongres genetiků. 1932 odevzdal Vavilov presidiu předchozího 6; kongresu pozvání vlády na moskevský
kongres. Když 1700 vědců z celého světa pÍ3emně potvrdilo svojí účast a přípravy se již chýlily ke konci, byl kongres sovětskou vládou odvolán.
Odvolání nebylo náhodné. Lysenkovi se nehodilo uznání Vavilova od světové veřejnosti. Jakmile byl kongres zakázán, svolal Lysenko svůj kongres - 4. zasedání Akademie. Jeho výsledkem bylo označení zahraničních vědců ve
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VIR pracujících za imperialistické agenty a všichni byli1 donuceni opustit
SSSR.
V 1940.kdy výpady proti Vavilovoví dostoupily vrcholu, kdy většina jeho spolupracovníků byla již zatčena, poslal Vavilov vládě poznámky "0 využití zahraničních šlechtitelských zkušeností a nejnovějších zahraničních
objevů při výzkumu semen a rostlin". Bylo to poslední varování. Vědec se
nikdy nedokázal smířit s tím,, že věda.so mění v "zemědělskou lidovou tvořivost." .
,
.
N e d o k o n č e n á , . e x p e d i c e
Poslední létá svého'života pracoval Vavilov s nesmírným vypětím, V
jeho spěchu byla patrna jakási dříve neznámá obava, obava vědce, že ze sebe nestačí vydat bohatství svých myšlének.
Lysenkovská psychóza dostupuje vrcholu. Výpady se zmínily v nepřetržitou kampaň. Vavilova v té době zaujaly s cyklickým křížením. Celé dny'
trávil na pokusné stanicí v Puškinu. Tehdy prokuratura Okiabrského obvodu
Leningradu poslala řediteli VIR dopis s upozorněním, že má k disposici fakta, že neodpovídá na připomínky na nástěnce. Drobnosti? Jenže takových maličkostí se valil celý vodopád. Lavina se dala do pohybu. Vavilov si uvědomuje, že bude-li zatčen, rozežene Lysenko především genetické laboratoře.
Převádí několik nejzkušenějších vědců do jiných oddělení. Těm kteří právě
pracovali v různých částech země navrhuje, aby se -tam usadili. Mnozí nepochopili a myBleli, že se jich Vavilov zříká. Pochopili až za několik měsíců, kdy už jejich ředitel nebyl mezi živými.
Začátkem roku 1940 připravuje Vavilov expedici na západní Ukrajinu.
Těsně před odjezdem se sešel s Lysenkem. Nejdříve hovořili o jedné disertaci o genetice, diskuse a spor však nabyl širšího charakteru. Lysenko Vavilovovi plně odhalil karty a ten mu řekl, co si o něm myslí. Zůstalo svědectvím profesorky Breslavcové: "Když akademik Vavilov vyšel z Lysenkova kabinetu, práskl dveřmi. Jedna z vědeckých pracovnic, která stála blízko dveří , zašeptala - Tak, a tea ho zavřou! Za co - zeptala se Bereslavcová. Řekl Trofimovi Děniscviči strašnou věc - Vaší zásluhou zaostala naše země za
všemi ostatními. - Uvidíte, že ho zavřou."
c„
Za Vavilovovou expedicí vyjela auta čeky a v Černovicích ve studentském internátu zatkli Vavilova.

V roce 1955 byl akademik Vavilov oficiálně rehabilitován. Časopisy a
vydavatelství však ještě deset let odmítaly publikovat cokoliv o něm a o
jeho vědeckých pracích. K plné vědecké a společenské rehabilitaci došlo
teprve po roce 1964.

Dokončení ze strany 46
Guillaume Apollinaire /1880 - 1918/:Pásmo
Louis Aragon /1897/ -.Velikonoční týden, Aurelian
Jean - Paul Sartre /1905/ : Holá pravda
Elsa Trioletová : Růžo na úvěr
Albert Camus /1913. - 1960/ : Cizinec
Vercors /1902/ : Nepřirozená zvířata
2557/67 Francoise Saganová : Dobrý den,smutkujMáte rádi Brahmse?
Jean Anouilh : Svatá Jana /drama/
, , „ ,
/pokračovaní/
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To se se jdo .parta lidí, kteří mají chuí pohnout
nečinností na svém pracovišti a v duchu studentských Majáles uspořádat nějakou legrácku. Někteří přijdou sami, některé pozve příslušná instituce, která jo ochotna nad majálosáním přovzít záštitu. Tedy £SM. Díky jim za to. Potom so zajodo
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někam, kde jo příslušný klid, aby nic nerušilo vy-

" ' m ý š l o n í

a začne se. Každý so uvelebí v příslušné

skupince a toď by měly začít sršc-t nápady. Ale
nesrší. To jo první fór. No skusto dělat legraci
na povol. Pak přijde první, nosmělý nápad, který jaksi za moc nestojí, ale
snad právě proto dodá trochu chybějící odvahy a začne so to hýbat. Někdo nadhodí, jiný doplní a kupodivu vzniknou i nápady, které by třoba i šly uskutečnit. Jiné jsou lákavé a prosto nejdou. Co bysto například rokli možnosti,
podniknout selskou jízdu s několika žebřiňáky, s muzikou a i eventuelně v krojích, prostě stylově, na naši sesterskou okonomickou fakultu v Čoských Budějovicích. Jonomžo, kdo nám půjčí na. pár dní koně, i kdyby so s e h n a l y vozy
a další rekvizity. Nakonec tody uplyno doba určená k vymýšloní, všechny nápady so přeberou, sestaví so program, který by i mohl být fajn, odpřisáhno
so, že co má b.ýti utajeno až do dno D a hodiny H, nevyjde opravdu na veřejnost dřív. Pak so zas jede do Prahy, kdo so začne shánět a organizovat. Potom zaprší, nobo přijdou jiné objektivní i subjektivní potíže, takže spousta
věcí odpadne a so nekoná. Jo z toho moc smutku mozi těmi kdo to děle D i i těmi,
pro koho ;to dělali, a z celého MIZERy jo jen pár kolojálcs, odhalení pomníku,
závod pivních skautů, a

vypadá to, žo sc nedělo nic. Bohužel. Snad

tedy P.-T. čtenářstvo «ozná, jak MIZERA vznikal a nevznikl.
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Co tak hloupě koukáte
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na ten kus země, pane? Hle\
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dám kámen, základní kámen.
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J e h o , prosím Vás?
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Celá rozmluva s nimi vyzněla ve prospěch optimismu. Ňe, že by to bylo tak
růžové, ale oni byli optimisté. A vůbec se jim nedivím. Dnes jen optimista
dosáhne z trocha možností šprochu.
Rozhovor. Otázka první: o základním kamenu nové suchdolské koleje?
Nezaslechl jsem kupodivu žádný méně ci více vzdálený letopočet. 0 nové koleji se však jedná a připravuje se diskuse nad plány. Vypadat by měla asi takto: dva pavilony
spojeny chodbou nacházely by se za budovou D, počet míst
k ležení pětset, vnitřek proveden bunkovým systémem /viz
kolej A/, jedna buňka = dva dvoulůžkové pokoje /doufám, že
jste se vši; hni -drželi/ a sprcha, WC, dvě umyvadla, automaticky^ větraná skříňka na jídlo, šatník*á'td,'

..,, .

Otázka druhá: můžete mi odhalit čísla ubytovanosti ve školním roce 67/69?
Ubytovanost na všech VS v Praže činí 50-55%. U -nás na škole to je asi 70%. Ubytování na 100% musí být pro studenty
ze zahr^iiičí a pro sirotky. Na naše řádně studující studenty připadá 67,7%.
Podívejme se na to konkrétněji: koleje ČVUT - počet snížen
oproti letošku na 380 /pouze muži-zahraniční studenti a
studenti nižších ročníků/, zde na Suchdole 1200 míst, 300
míst Letná, 60-70 míst Lány /l. ročník E/ a 100 míst v
Novém Strašecí. Na koleji A mají být zřízeny nebo spíše
obnoveny dvojlůžkové pokoje /místo třílůžkových/.
Otázka třetí: jaké to konkrétní změny čekají na suchdolské kolejáky?
Bude se uklízet jednou týdně na pokojích, zlepší se osvětlení. Budeme používati to, co bylo v poslední době stvořeno: rýsovna na BKl, restaurace s televisí, knihovna. Jsou
objednány další dvě sprchové kabiny. Při této příležitosti
je záhodno podtrhnout: krade se klozet-papír /že jim není
hanba/člicčišíují se prostory zařízení sloužících vžem, přetěžuje se elektrárna žárovkami n-ad 100 W a dokonce se provádějí před kolejí demontáže motorových' vozidel.
"Otázka čtvrtá a poslední: znáte tohle: prosím Vás, pane, nemáte oheň, který
"ľ''
by dovedl zapálit?
Jo, to je z loňského čísla Impulsu, kde jsi se vrhl do kritiky kolonky na Letné. Změnilo se to tam. Pokojíky jsou. nejvíce trojlůžkové, na podlahách je linoleum, nábytek, dveře,
zámky jsou spraveny a nově natřeny, novější gauče, 'sprchové'
kabiny. Zřídili se též studovny a klubovna.
A co nakonec. V rozhovoru jsem vám představil /aspoň trochu/ myšlenky a pohledy na věc kolejní těch n'ej zainteresovanějších: zástupců kolejní rady a
vedení kolují VŠZ!
\ \
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V tomto čísle vás seznamujeme s výsledky akademických
voleb, které se konaly koncernu minulého školního roku. Ve
volbách byli zvoleni na funkční odbobí 1966/67 ~ 1968/69 tito akademičtí funkcionáři:
rektor
prorektoři
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost
pro vědeckou činnost
pro studium při zaměstnání
pro školní podniky
pro výstavbu
děkani
•
agronomická fakulta
mechanizační fakulta %
'provozně ekonomická fakulta
proděkani
•
agronomická' fakulta
proděkan- pro pedagogickou a
politicko-výchcvnou činnost
pro agrotechnický směr
proděkan pro pedagogickou a
politicko-výchovnou činnost
pro zootechnický a meliorační
směr
proděkan pro vědeckou činnost
proděkan pro stud. při zaměst,
mechanizačné fakulta
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost
pro vědeckou činnost *
pro studium při zaměstnání provozně ekonomická fakulta
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost
pro vědeckou činnost
pro studium při zaměstnání

prof. Dr. Ing. Emil Kuní
DrSc, člen korespondent
ČSAV, nosit. Řádu práce

doc.Ing.Jaroslav Píč CSc.
prof.Dr.Ing.Václav Korf DrSc
ďoc.Ing.Raďoš Řezníček CSc.
doc.Ing«Andréj Fábry CSc.
mř•pr o f.Ing.arch.
Miroslav Hučko "CSc.
prof.Dr.Ing.Václav• Káš DrSc.
člen korespondent ČSAV
doc.Ing.Miřoslav Thér CSc.
doc.Ing. Ctibor Ledl CSc.

doc.Ing.Jaromír Hubáček CSc.

doc.MVDr.Zdeněk Sova CSc,
prof.Dr.Ing. František Váša
doc.Ing.Dr. Jan Dvořák CSc.
doc.Ing.Karel Neubauer CSc.
doc.Ing.Alexandr Greěenko CSc
doc.Ing. Václav Černý CSc.

doc.Ing.Jiří Pišvejc CSc.
doc.Ing.Vladimír Chnlupný CSc
doc.Ing.Zdeněk Sokol CŠc.

Nedílnou součástí Vysoké školy zemědělské v Praze je
provozně-ekonomická fakulta v Českých Budějovicích.
mř.prof.Ing.Jaroslav Neumann CS
Děkan
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Vzhledem-k tornu, že jde o
akce GSM,provádí se výber
z řad členů ČSM,kteří mají
v pořádku své průkazy I

Určeno pro ty, kdo chtějí příští rok jet na zahraniční zájezdy a praxe!
V pátek 12. května 1967 se konaly další a poslední jazykové zkoušky
pro zájemce o zahraniční zájezdy. Výsledky byly průměrné, ale i tak bylo
možno vybrat ty nejlepší a nominovat je ra jednotlivé zájezdy. Zkoušek se
zúčastnilo celkem 23 studentů, z angličtiny neprospěla jedna studentka, z
němčiny tři nevyhověli požadavkům zkoušky. A nyní to nejdůležitější: na základě dosavadních výsledků doporučujeme všem, kdo budou chtít příští rok
někam jet, aby již na podzim letošního roku začali chodit do konversačních
kroužků angličtiny, němčiny a francouzštiny, které pořádá katedra neslovanských jazyků. Upozorňujeme všechny zájemce, že u jazykových zkoušek, které
se budou konat již.v lednu příštího TOKU, budou mít přednost především ti,
kteří budou do těchto kroužků chodit, /pozn - jazyková škola není vše, mězi těmi, kteří neprospívali právě nejlépe, byli i leckteří, kdo do jazykových škol chodí!/.
Dále bychom chtěli touto ceetou poděkovat katedře neslovanských jazyků, zejména s. K. Polákovi, a s. Veltovi, za jejich laskavou spolupráci
při uspořádání jazykových zkoušek.
Závěrem seznam studentů, kteří vyhověli všem podmínkám a byli nominováni CV ČSM na zahraniční praxi. Do Dánska tedy pojedou tito studenti:
Bohuslava Musilová 3. agro, Jaroslav Lébl 4. agro, Miroslav Augustin 4.
mech, Etaiilie Balounová 4". agro, Věra Pížlová 4. agro, Václav Kuklík 4. agro,
Marie Opinková 4. agro, František Zelený 4. agro, a Petr Bedl 2. eko. Do
Západního Německa se podívají: Jan Březina 3. mech, Václav Hrubý 2. eko,
Miroslav Pešta 4. agro, Jan Gregor 4. agro. A prostřednictvím mezinárodní
organizace IAESTE pojedou na praxi do Švédska: Vladimír Novák 4. agro, Jiří Vajsar 4. mech, Bohumil Havrland 4. mech, do Záp. Německa: Václav Královec 4. mech, František Kricnar 4. agro, do Norska:Václav Fořt 4. agro,
do Řecka:Karel Drbohlav 1. agro, do Anglie: Josef Rousek 1. agro', a do Tuniska: Jaromír Kubát 4. agro.
- AMD -
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CZV KSČ a ZV ROH vypisuje pro studenty a zaměstnance školy fotosoutěž
na námět - Život SSSR, družba se SSSR.
Termín odevzdání fotografií je do 10. října 1967
Podmínky: a/ soutěž je anonymní /na zadní stranu fotografie se napšíe heslo a přiloží se obálka s heslem navrchu
r.
a adresou uvnitř./.
• b/ formát 13x18 - 30x40
c/ černobílé i barevné
d/ způsob zpracování a bližší údaje se nežádají
e/ každý se může účastnit jen jedním heslem
f/ počet fotografií je libovolný
Z fotografií bude v listopadu uspořádána výstava v aule naší školy a
šest nejlepších bude odmřněnó hodnotnými peněžními a věcnými cenami.
- RED 2558/67
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2ES1EĎĚICTV'
Maroko měří 447 OOO lem, nepočítáno-li kraje pod panstvím
Španělska /Rio do Oro, líni, Sakiet 3 Hamra atd./
Protože jo tato země pod vlivem atlantického i středozemního podnebí, má všechny žádoucí podmínky, aby zemědělství mohlo být na vysoké úrovni.

dvou faktorech: jedním je stoupající počet popule.ee, druhým .st.
gnaco ve wnosccn.
V tabulce uvádím výnosy obil:vin v relaci k počtu obyvatel:
Rok
19 .0
1962
1964

výnosy v milionech q
27
29
28

• počet obyvatel v milionech
11,2
.12,2
12,7

Při průzkumu v roce 1964 bylo zjištěno, oe 42 % obyvatelstva nedostává nutné vyživovací množství potravin. Experti doporučují omezení porodnosti a emigraci pracovních sil.
Výnosy obilovin jsou v současné dobe velni slabé. V oblastech, kdo není mechanizace, a ty převládají, jsou průměrné výnosy obilovin 6 q/ha. Ječmen dosahuje asi 8 q/ha. Přibližně
100 000 ha zabírá zelinářství, promyslové plodiny a pastviny,
500 000 ha ovocné -'stromy. Většinou však tyto pozemky nejsou
plně využity, protože'nouze 50 000 ha zabírají stromy jižního
ovoce a berunek/ 10 000 ha zavodňované olivové háje a 50 000
ha vinic. Osta tní jo druhořadá .produkce, .určená pouze k" paběrkování. -- O.. 0;
. ' .
Jeden a půl milionů hektarů získá 500 mm doškové vody za
rok, p o ľud nejsou léta katastrofálního sucha a 4 500 000 ha. vykazuje jen 300 :xi dcštových srážek . za" rok. Kdyby bylo využito
moderní zavodňovací- teolmil-r/-,- bylo by' možné zavodňovat jeden
milion ha, zatímco nyní se zavodňuje'sotva 200 000 ha,'z 5 ni-

chnických prostředků se ukázalo, že je'možné vystupňovat výnos
obil.vin až na 42 q po hektaru.
Akce "Opération labour" přinesla rolníkům mechanisační
prostředky,, a dala jim umělá, hnojiva a osivo. Zároveň ukázala,
ze rolníci jsou ochotni spojit své pozemky. V Tadla /kraj v
2689/67

Maroku/ vynos bavlny nepřesahoval 6 o, na hektar „ Jakmile
využili mechanisai nich prostředků stoupl výnos na 14 q z
hektaru. V kroji Sidi Slimano bylo pěstování cukrovky docela neznané do rcflai 1962. Po rozhovorech vládních činitelů
s rolníky, se v současné době pěstuje cukrovka již na 70U0
ha. S-polskou pomocí byl dokonce v táto oblasti postaven cukrovar.
Uvedu některá opatření,' která se ukazují jako nutná pro
narocké zemědělství:
1/ zintensivnit pěstování ovocného stromovíjako kupj. gjiv.
meruněk, jabloní a mandlovmku, které maji nejveuoi užitek
z pravidelných středozemních deštů,
2/ zavedení pastvinářských plodin do oblastí dobře zavlažovaných,
3/ boj proti sesuvům půdy /vysazováním stromů atd/,
4/ orientovat se na výnosy tak, aby byla především zajištěna
výživa pro marocký lid.
meo.e.
c'

ní podpory.
"by tomu tak bylo, je třeba mobilizovat rolnictvo, jeho
organisaci, vychovat odborné pracovníky a propagovat moderní
prostředky v zemědělství, llá-li se zajistit slušný životní
standart lidu, je třeba, aby celá země byla dostatečně industrializována. Vývoj obou složek se totiž vzájemně podminuje.
Chci ještč dodat, ž c' Karoko jo nej větším dodavatelem fosfátů
na světě. Pro sebe však využívá minimální část tohoto bohatství.
Ovšem tyto problémy nejsou ještě uvedeny ve svém celku,
jestliže nedodáme, že jsou tu dal?í, které brání rozvoji ma~
rockého zemědělství, jako kupř. pozemková reforma, plánování
v zemědělství atd.
Bouras Slimane
AíiAROIÍO/
XxXxíbcXxXxXxXxXxXxXxXxXxX
Agentura
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Čína

: Když jistý polský studenty jehož
otec je veteránem protifašistického boje,obdržel knihu citátů předsedy Maa,prostudoval ji a
vybral si z ní řadu výroků,aby je mohl dále studovat a naučiJ •
se je nazpamět.Cte tyto citáty každý den a snaží se je uplatňovat v praxi.Mimo jiné si pověsil ňa zed ve svém pokoji cit$t,jenž'doporučuje,aby si všichni titkdož-stojí v revolučních řadách, vzájemně pomáhali"a aby se milovali.Student se snažil zapamatovat si tento citát.Rídil se jím a pomáhal svým spolužákům '
ve studiu a v každodenním životě.Jednou,když tento student spd,
spadla jeho sousedovi přikrývka na zem.Student zvedl přikrývku'
a položil ji zpět na postel.ICdyž nu kamarád později za to děkoval,prohlásil student skromně:"Předseda Mao nás naučil takto
jednat."
2690/57
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Tyto citace jsou pořízeny z knihy "Filosofické základy pedagogiky",
z kapitoly Theorie university od Sergeje Hessena, která .yfenikla z přednášek v letech 1918 - 1921 na Petrohradské universitě a u nás vyšla v roce
1936. Ačkoliv jsou to pouze u)ryvky, mnohé z nich stojí určitě za zamyšlení.
Je samozřejmé, že tyto výpisky neposkytnou úplný obraz kapitoly, ostatně
to ani jejich účelem není.
Proto má škola vědecká /vysoká škola/ býii především ohniskem vědeckého bádání, její docenti pak .aktivními badateli, samostatnými učenci, kteří svou vědeckou prací rozšiřují oblast poznání skutečnosti, studenti pak
nikoli pouhými posluchači, nýbrž účastníky badatelské práce profesorů,
třeba jen začátečníky.
Jednotnost oádání a vyučování především znamená, že vědu v rámci unio—versitního vyučování nutno vždy pojímati jako problém ještě ne zcela rozřešený, jako něco, co podléhá procesu bádání. Universitní vyučování - at
již v posluchárnách, v seminářích, nebo v laboratořích - reaguje na všechny nové teorie, a objevy ve vědě, dokonce i sporné.. A naopak všechno, co
bylo již ztuhlo v krystalisované formě systému, je zde znovu přetavováno,
neboí se stává předmětem kritiky i zkoumání. Z povahy vysoké školy vyplývá,
že je studentovi umožněno, aby se soustředil na studium vědních oborů, jež
odpovídají jeho vědeckému zájmu, doplňuje je studiem k nimž byl přiveden
postupem své individuální vědecké práce, nikoli učebními osnovami zvenčí
předepsanými.
Projevem svobodného ducha university je i to, že několik profesorů
může přednášet látku téhož oboru a že si studenti mohou svobodně docenty
volit. Čím více je studijní program na vysoké školo přesně vymezen a čím
více má ráz encyklopedický, tím jsou přednášky méně vědecké. Svoboda studia, znamená volný výběr a tím i volnost "pohybu". Svoboda účastniti se
studia jiného oddělení nebo jiné fakulty, dokonce svoboda přestupovat! z
oddělení do oddělení, z fakulty na fakultu, z university na universitu, není jen libovůlí, nýbrž příliš často je odůvodněna vnitřními požadavky vědeckého studia. Jako každá svoboda, tak i tato nemá upadat v pouhou libovůli, aby pěstovala místo filosofického ducha bádání povrchni diletantismus.
Čím více je ideální úloha vysoké školy nebo fakulty zatlačována ve skutečnosti do pozadí úkoly praktickými buči technickými nebo profesionálními, čím
více sami studenti hledají v ní místo čisté vědy různá "oprávnění", tím
větší omezení svobody vyžaduje.
Pro všechny námitky proti systému přednášek, kterc poukazují na pasivitu posluchačů při přednášce, na to, že do nich studenti nechodí, že
jsou zbytečné, jsou-li vydány dobré učebnice a t. p., svědčí jen o úpadku
vědeckého ducha na universitě, směřujícího skutečně k tomu, že přednášky
klesnou na pouhý výklad jisté "samy vědomostí". Skutečné universitní přednášky se však tyto námitky ani nodotýkaj.í, poněvadž vlastní smysl přednášky jest v tom, aby probouzela aktivní vztah posluchačů 1< vědě a tím vyvolávala v posluchačích snahu po vlastním zpracování látky v přeunášce uvedené.
Z podstaty university jako ohniska vědeckého poznání, svobodně bádajícího a šířícího pravdu, přirozeně vyplývá její autonomie. A skutečně, nic
neodporuje více idei university, než systém byrokratického spravování a poručnictví státem nebo církví. Již proto nemůže být universita spravována
zvenku, že nepředává jen vědomosti, nýbrž buduje a tvoří vědu. Vědecká tvořivost, která by byla nucena se říditi předpisy autority, jsoucí mimo vědu,
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přestává být tvořením, neboí. tvoření jé ve své podstatě podřizování vlastnímu zákonu.
w»-.
Avšak právě proto, že se autorita ve vědě dotýká jen konvenční formy
při vyjádření pravdy, nikoli jojího obsahu, akademie nemůže a nemá přejímat
funkci správy universit. Eyt byla akademie věd sebe více kompetentní a liberární, přece nebude mo ci být naprosto nestranná, aby dohlížejíc na university, nedávala přednost některému směru vědeckému. Věda však žije právě touto mnohotvárnosti svých směrů. Jen systém decentralisace a autonomie universit je sto aby zajistil vědecký život před dogmatismem naň číhajícím: vědecký směr, kterému PO nedostalo uznání na-jedné universitě, může být přijat
universitou druhou.
Pokud stát je svazem se zvláštními /politickými, hospodářskými a jinými/
•¿koly a cíli, lišícími se od jiných .svazů společenských jen převahou své moci, má universita, i je-li zřizována a vydržována státem, zachovati vůči
státu jakožto mocenskému svazu svou. autonomii. Pokud však je stát v době přítomné vyšším orgánem-:.přávní autority, pokud je jeho uznání dnes nutně třeba
k tomu, aby se universitě, dostalo veřějnbprávnéhb bytí, potud jest" universita
"institucí státní", to znamená, ze universita jest autonomní osobností, požívající práv- svazu veřejnoprávního.
-Jit-

A M K'Y
'•'Článek je sestaven z "výpisků" z dvanácté kapitoly knihy Sergeje HESSENA " F i l o s o f i c k é
z á k l a d y
p e d a g o g i k y " ,
která
vyšla česky r. 193$ v Praze, kde tento ruský autor žil do r. 1935 v emigraci.
Její původní verze, vznikla z přednášek na universitách v Tomsku a Leningradě
/191B-1921/.
'v
1. Předně mi vznikla otázka, proč právě Hessen? A proč ne třeba Chlup,
G-alla nebo někdo jiný. Ale budiž, podněty můžeme hledat leckde, když jsou
inteligentní a když nás povedou k zamyšlení, ai už s nimi souhlasíme nebo ne.
2. Tím ovšem zároveň vyvstává "recensentovi", výběru citátů další otázka:
Jaký byl záměr při výběru právě těchto míst? Předpokládejme, že vycházel ze
snahy po zvýšení účinnosti vysokoškolského studia.. Potom si však myslím, že
jsou tam /vknize/ myšlenky dokonce podnětnější, a tedy aktuálnější pro naši
problematiku přestavby. Znamená to ovšem vidět i souvislost žejrijéna e předcházej ící. kapitolou /o střední škole/.
3. Jistě čtenář výpisků pochopí, že autorovi šlo skutečně o universitu,
že tedy mohou' být Hes&eno.vy názory považovány za plně adekvátní právě universitě jako takové. /Hessen totiž sám upozorňuje,- ze universita se liší od
všech ostatních vysokých škol - viz str. .296/. To však přirozeně nevylučuje
využít jistých shodných principů v pohledu na :otázky neuníversitních vysokých
škol, popř. metody analogie.
• . t
a/ Výrok ze str. 292 lze jisté schválit: Vysokoškoláci /nejen universitáni/ by skutečně měli být studenty / v plném významu slova studiosus/a nikoliv pouhými "posluchači". Je ovšem se možno ptát, postačí-li to jenom deklarovat a kdo bude mít na to rozhodující vliv. Jen postoj vysokoškolských učitelů nebo i postoj studentů samých? Dále se tu říká, že by studenti měli být
spoluúčastníky /třeba jen začátečnickými/ badatelské práce profesorů. Zda je
to plně možné a v jar širokém"měřítku., to je ovšem, jiná otázka, a sám Hessen
to na jiném místě /necitovaném/ chápe takto: "Vyučuje se tu na podkladě bada2531/67

telskó práce, konané takřka před očima studujících." /Str. 292/
b/ V citaci ze str. 294-295 je myšlenka o jednotě bádání a vyučování,
a to jak u učitelů, tak vlastně i u studentů. Je tam citován výrok Humboldtův /v článku neoznačeno/ o tom, že vědu jest na vysoké škole chápat jako
něco, co stále podléhá procesu bádání, a dále se požaduje zabývat se všemi
soudobými objevy a teoriemi. Neznamená to přirozeně, že by se měla výuka
dít jen při bádání a že by se měla týkat jen toho, co se právě objeví.
c/ Je."jistě možné přijmout do diskuse i myšlenku o výběru vyučujících
studenty /str.'297/, přednáší-li několik vyučujících týž obor. Ale zároveř
to znamená to domyslet: vytvořit podmínky v obsazení kateder, v jejich orga
•niz-vci a' struktuře, ' po případe hostováním pracovníků z jiných škol a usta
vů"-"a asi i jiné. Zatím by to dopadalo asi tak jako s možností volby"."
zubaře na zdravotnickém středisku.
d/ Ze str, 297 je rovněž uvedena v článku myšlenka blíže nevymezené'
volnosti pohybu, tj. v podstatě přestupování z fakulty na fakultu, z oddělení do oddělaní, ze' školy na školu, a to v souvislosti "s vnitřními požadavky vědeckého, studia", které zase jsou založeny na studentově zájmu. To
v jistém smýšlu není nemožné ani dnes, ale volnost'pohybu, jak to Chápe Hessen, zároveň předpokládá jednotu vysoké školy /a vysokých škol vůbec/, pro
tože nrávě jen ta to umožňuje, jak Hessen zdůrazňuje na str. 297 /toto místo n.-ní citováno/. Po.jem.jednoty však je dosti neurčitý. - Protože však
škola i pro tu požadovanou volnost pohybu- by,.měla mít určitá hlediska;, ur-—
čité regule, aby vůbec zůstala školou /byt nevím jak vysokou/, znamenalo bý
to jistě promyslit./, kdy'to bude možné, jak, za jakých podmínek, kolikrát,
zda sem i tam a zase zpět a j.
e/ Citát navazující v článku na tuto svobodu pohybu je poněkud zkreslen tím, že-jsou v něm vynechána slova "sloboda vyučování a studia". Autor
t
knihy tu.upozorňuje na to, že tuto svobodu nelze zaměňovat s libovůlí - v tomto případě by se dalo říci "s volným přebíháním". Za povšimnutí -jistě stojí, že před tím yaruje, protože místo ducha solidního studia a .studentského solidního badatelství by se mohl vyvinout povrchní diletantismus.
Na jiném místě uvádí /necitováno/, v čem je třeba stanovit zá,vazný
postup /např. na str. 297-298/ a k tomu lze "připojit i výroky,- které naznačují vztah připravenosti studentů ze střední školy k rázu výuky na vysoké
škole, zejména pak" v11 základech oborů:
... .:"
•"Universita nemůže předpokládati, - žé "študenti nově., vstupující jsoy dostatečně připraveni a mají dost itepné systematické znalosti .ze všech těch
věd, o něž se čistě vědecké'vyučování opírá. Proto'každá"universita nutně'
pořádá vedle vyučování specificky universitního také- vyučování systematického běhu celé řady základních předmětů..." /str."308/.
Systematickým vyučováním rozumí to, kterým se vyznačuje střední škola,,
o níž pojednává v kapitole o'"běhu systematickém", která předchází teorii • •-.•
university. Připouští tedy--nutnost tohoto rázu vyučování částečně i na-vysoké školo, i když říká,- že
'. ,
"'
"Všechno takové vyučování typů systematického je však na universitě
pouze výpomocné a- přípravné. Jsou to jen jakási lešení, jež podporují budovu vyučování čistě¿vědeckého, ktorá je stále znovu vědeckým.bádáním1 vybudovávána." /Str. 308/
U.-.
•
,r
X.-'.....
.""' v
„v
Podotýkám, že si^velmi přtgi, aby vysokoškolské studiutó- mělo skutečné
vysokoškolský charakt'ěr^''aie z• hle'ďiskä vývoje:.studenta, který'se rázem-nepřerodí na "badatele", a z hl.ediska-naš'eh'o'- pohledu".na studijní růst asi neuškodí zalistovet v tom Vámi "zvoleném' Hessenovi o" kapitolu zpět:
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"Proto se také nekonečnost poznání rad otevříti studujícímu teprve tehdy, když -je svou předchozí prací myšlenkovou- již s dostatek připraven k tomu, aby se mohl pokusiti o samostatné zkoumání skutečnosti,," /str. 288/
"Skutečná svoboda žákova "předpokládá také předběžné osvojení systému
vědění,., bez něhož se žák nikdy nedovede v ě d o m ě
soustřediti na to neb
ono speciální -odvětví studia." /str. 235/
i když považuji za nutné, aby metodi ka vysokoškolského vyučování i v
tomto .případě nebyla pouhým pokračováním středoškolského typu výuky, ale
směřovala k samostatnosti studentů, přesto myslím, že i v této.fázi platí,
že "je .zvlášt ,d"ležité, aby od žáků byla žádána přesnost ve výkladu cizí
myšlenky" /str. 284/, tj. studovaného učiva. Připomínám, že tu mám na mysli
takříkajíc "první vysokoškolská kroky" studenta, osvojení abecedy jeho studijního oboru. V tomto smyslu věc chápe i Hessen, když cituje výrok J. W.
Goetha: '':j"T.
•
: • •
•
. •
- "Neznám větší domýšlivosti, něž* o sobu je- li si někdo nárok na ducha,
aniž-se úplně jasně seznámil s písmenem." /Viz str. 283/.
f/ Výrok převzatý-ze • str. 307 se týká "zbytečnosti" přednášek, 'jsou-li
dobré učébni.ce. Mám za to, že bude-li přednáška .jednotou obsahu a metod jeho
poznání a bádání a budou-li tomu odpovídat i požadavky při zkouškách, pak
asi nelze na ně nechodit, nebot kde by se studentu dostalo poučení o těchto
metodách zkoumání a bádání, když i v jinak dobrých učebnicích často nojsou
/o skriptech nemluvě/? To by zřejmě mohlo být překonáváno zas jen tím, že
budou jučebnice takové vědecké hodnoty, že v nich nebude jen encyklopedie
a sumarizace hotových poznatků, ale že zřetel k obsahu bude dialekticky
spjat- s výkladem metod jeho zjištění, zkoumání a rozvíjení.
Otázku účasti na přednáškách mýsiím neovlivní žádná formální přestavba stadia""aTj>.jí regulace předpisy, ale především zvýšení úrovně přednášek .
/také ve šměru právě naznačeném/, úroveň.učebnic a skript - a zároveň způacK
by a náročnost zkoušek, požadovaných prací apod. To neznamená však, že za
prvé, védl-e této neformální přestavby by se neměla "uskutečnit i přestavba
formální, a za druhé to rovněž neznamená, ž.e existuje, .jen "problém předná-"
šek", a nikoliv "také problém praktik, cvičeni, seminářů, praxí, konzultací,
zkoušek,. zápočtů, diplomových prací, obhajob atp.,. a to jak po stránce obsahová, tak i po stránce metodické a organizační.
Je tedy možno z hlediska přestavby si klást i další otázky, jako třeba
účelnosti nějakého úvodu do metod skutečně vysol,oškolskcho studia-,.. účelnosti
proseminářů před semináři,'dále seznamování s metodologií a metodikou laboratorních prací, praktik, seminárních, ročníkových, diplomových ;a. jiných prací studentů, už i proto, že vysokoškolské studium by mělo být; daleko podstatnější měrou orientováno na zvládání operací, které by umožňovaly studenr
tovi řešit nové,, další úkoly a problémy oboru, a to nejen při studiu, "ál.e. i
po jeho absolvoVtiní.
— ľi
• . j • i ••
Znamená to' tedy-promyslit, jak dosavadní často jednostranný zřetel k
naukovému obsahu /někdy dokonce s hrůzným maximalismem pamatování dočasných
faktových, technických a jiných údajů a vůbec pouhýoh empirických faktů/
nahradit-a překonat.jednotným principem qbsahově-formativním,pěstujícím v
žádoucí-míře dovednosti rázumo.v'é;;' m'etb'íý"myš-len-í: a zkoumání i žádoucí meto-dologické postojé u studentů. /Na prověřování těchto schopností by bylo nutné klást váhu jak při zkouškách, tak i při pracích studentů./
g/ Závěrečné pasáže článku se týkají tzv. autonomie vysoké školy. Tuto
autonomii je zřejmě možné vykládat především ve vztahu k funkci vysoké školy
jako "ohniska vědeckého bádání" /viz citát ze str. 311 a také na str. 298/
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a po případě ve vztahu k právu stanovení učebních programů, volby akac1 jmických orgánů, udělování hodností aped. /viz str. 293/. V podstatě takto to
chápe Hessen. Zdá se mi neaktuální pomocí citací 1) "brojit" proti neexistujícímu reglementování p^áce vysokých škol "akademií1" /'citát ľe str- 314./,
neb: zme 2) jiným citátem dotvrzovat, že i Hessen /jinak kritizující školský etatismus napoleonský, stejně jeko sovětský - viz str. 146 - s udí, že
vysokí škola přeco jen není absolutně autonomní, jsou "instituci státní".
Hessen dobře ví, ačkoliv to výslovně neuvádí, že už od dob Marie Terezie platí, že "Die Schul« ist uhd blaibt ewig ein Politikám". Vysoká škola
je ptdle jeho výroku sice selfperpetuating bo^v /organizace sama v sobě pokračující/ - to symbolizuje věčný proud védy - ale
"bylo by však nedovolitelným lcrasodušným optimismem se domnívat, že
reální universita, jak ve skutečnosti existuje, uskutečňuje tyto principy
/totiž 1. úplnost vědeckého poznání, 2. svobodu vyučování a studia, 3. korporativní samosprávu - pozn. V, K., viz str. 293/, nebo Se by je dokonce
mohla uskutečňovat! v jejich čisté podobě. Věda, prostřednictvím university
uváděná do historického života, neexistuje sama o sebě, nýbrž naráží na jiné činitele kultury - na stát, hospodářství, cirkev a podle toho, jaké závažnosti dosafeu,i3 věda představená universitou, n;slézají ideální principy
university svého většího nebo menšího uplatnění." /3tr. 298; podtrhl V. K,/.
X X X

ČI ánek sám o sobě může být i v té pod.ob.0-, jak je předkládám, východiskem k rozpravě. Při jeho četbě .se budou nabízet pravděpodobní shora vyčleněné myšlenky. Diskuse o nich je nejen možná, ale děje se vlastně atál.e®
ovšem na různých úrovních chápání problematiky, i když většinou se seriozním úsilím přispět k positivnímu překonání současného stavu.
Tyto diskuse jsou vedeny nejen mezi Vámi studenty, ale i mezi vysokoškolskými učiteli. V nich máme na mysli sine:ira et studio, jak by řekli
latiníci, a zároveň bez snahy o udržení status quo na'vysoké škole potřeby
a zájmy nejen naší společnosti, uajenonri "stavovské" zájmy učitelů, vysokých
škol - jak so to třeba někomu jefl, ale i s k u t e č n é
zájmy a potřeby studentů.
° ~
. .. .
Proto se při čtení článku musíme ptát. zda např. jednostranným důrazem na "svobodu učení" nedojde k tomu, co sám Hessen označuje jako- "spor
úmyslu s výsledkem" /vir, str, 28/. Tentýž apologet svobody studia i autonomie vysoké školy si uvědomuje, už totiž "donucení a svoboda se nevylučují,
nýbrž ... vzájemně pronikají" /atr..30/. Musíme si tvké Klást otázku, zda
ta autonomie vědy, ta "ideální úloha vysoké školy" /str. 297/ \ sobě neskrývá tak trochu nebezpečí i odtrženosti vysoké školy od života, jak na to
třeba3 v jiném případě upozorňuje akademik Pavlík v knize Automatizácia a
škola /Bratislava 1964/.
Není teď na pořadu dne spíš hledání dynamické rovnováhy mezi autonomním vývojem bádání a studia na vysoké škole a trendem vývoje zemědělství
/i když ne dosti poznaným/, než dovést některé myšlenky z článku k subjektivistické přestavbě "z gruntu"? Nemohla by sc takováto přestavba, která
by se dála bez snahy o tuto rovnováhu, zvrátit v současných podmínkách zemědělské vědy i praxe, metodické připravenosti učitelů vysoké školy i za
silného působení různých tradic, iále v .současných podmínkách úrovně, připravenosti a zájmů studentů, i vzhledem k současným i perspektivním potřebán "objednatele" absolventů /zemědělských podniků, ústavů aj./ zvrátit v
jakýsi "avanturismus"?
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Už zjištění a zjišťování zájmů studentů /viz str. 296/, jejich zaměře-ní a změn není vůbec snadnou záležitostí. Kolik jich chce být provozáři /a
jak širokého profilu/, kolik výzkumníky) kolik vědeckými pracovníky, kolik
- učiteli zemědělských škol, kolik jich neví, co vůbec chtějí...? Je pak možný' jednotný a jediný model studia na vysoké škole? Anebo právě proto musí
být uniformní? Vzpomeňme si na to, že totiž jednotu vysoké školy považuje
Hessen za podstatnou podmínku realizace volnosti pohybu. Jak dnes dokázat
oprávněnost modelu vysoké školy, jejž bychom vyvodili z Hessencvých / v článku uvedených/ myšlenek? Ale jak toky zase dokázat jeho zastáncům jeho neoprávněnost, když zatím víme jen to, že současný model vysoké školy po mnoha stránkách neuspokojuje?
I toto moje vyjádření chápejte jako část té diskuse: v daném případě
jako dílčí diskusi trochu se sestavovatelem výpisků z Hessena - a trochu více spíš jako diskusi Hessena s Hessenem /totiž toho citovaného s necitovaným a jednoho možného výkladu téže jeho téze s druhým možným výkladem/.
Jde mi tedy o to, aby čtenář-student, který bude tyto výpisky číst,
aby je uměl číst. Aby si tedy např. z vybraných už výpisků dále subjektivistický nevybral jen to, že se-mu nelíbí "systém byrokratického, spravování. a poručnictví /university/ státem", ale aby si všiml, že týž Hessen píše o škole jeko "instituci státní"; po případě aby jen nepřijímal slova o
svobodě studia, ale přečetl si se stejným zaujetím i varování před zvrhnutím této svobody v nedoucký "povrchní diletantismus" a pod. Jde o to, aby
Hessenovy výroky nebyly interpretovány jednostranně v duchu pochybené an- tinomie: liberalismus spjatý s revolučností jako jeden postoj /moderní,'
studentský/ - a dogmatický byrokratismus a konservatismus jako Opačný postoj /zastaralý, školometský, profesorský/.
A mají-li ty výpisk^á poučovat - možná, že to však nebylo motivem
publikování - tedy budiž, aí poučují: dá-li se to tak říci, at mluví nahoru i dolů; A nechí jsou zároveň Čteny se solidním zamyšlením i s kritickým vedomím, - dovolte mi to tak "neoptimisticky" vyjádřit - že švatý zá'pal pro jakékoliv reforjny a zvraty nemusí být prost nebezpečí toho už víckrát citovaného povrchního diletantismu i v pohledu na konkrétní problema.tiku současné vysoké školy.
Dr. paeé. V. Klapka
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alias burza práce, získalo po dlouhotrvajících porodních bolestech téměř
konečnou formu.
Forma je již natolik konečná, že VOV srdečně zve všechny zájemce o
- provádění různých forem doučování- průvodcovské služby, apod.
- pořizování překladů, tlumočení,• administrativní práce atp.
- poskytování prací a služeb pomocných, např. práce úklidové, péče o děti
zaměstnaných rodičů atp.
. . i.
- poskytování služeb ve studentských hotelech
- výrobu a prodej .skript,. příp.. jiných tiskovin ve vlastní režii
- provozování pomocných zemědělských hospodářství
- organizování prodeje výrobků studentských organizací
-provádění prací odborně technického charakteru •
aby přišli na VOV přečíst si obsáhlý materiál zvící 17 stran, dát řeč s
kolegou Koudelkou, dnes tajemníkem VOV, zítra ředitelem SPÁSY /Studentské
práce a služby/ a uvážit svou případnou budoucí spolupráci.
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byl v minulém období spracovali sociální komisí. Podrobná Statistika, obr alejí c í v 'voj za posledních sedm lot a príslušný
komentár, je k dispozici na VOV. Při zpracování materiálu bylo využito podkladů zdravoiHího odboru HVP. Z komentáře vybíráme tyto informace:
Zdravotní péče o vysokoškoláky není nojlepší. Zejména je
rn

A

třeba se pozastavit u zubních kazů. rpí jimi na 30 % všech
vysokoškoláků - tj. více než dvojnásobek celostátního průměrů
a zhruba dvojnásobek proti ostatním skupinám pražské'mládeže,
^ituaci lze vysvětlit nedostatkem zuboléčebných prostor n lékařů. Objednací termíny se pohybují kolem 3-4 týdnů. ^ tomto
směru je třeba hic at radikální řešení, něbot situace je neudržitelná.
alší faktor, kt~rý stojí sa povšimnutí, je onemocnělí
horních cest dýchacích. Procento udávané ve statistice /kolem
3,1 ?••/ nebude patrně zcela objektivní, díky nezpracovaným tiskopisům. Přesto lze konstatovat, že tato onemocnění jsou hlavní příčinou neschopnosti práce u studentů.
U nemocí srdečních a cévních by mohlo zarazit vyšší procento vysokého krevního tlaku u chlapců /2,29C/ než u dívek
/0,6ifS/, Odpovídá to však poměru u ostatních vrste^ mládeže.
V
e srovnání s pracující mládeží však jejich absolutní počet
stoupá.
Pohlavní chorobjr se vysiatu jí asi u 1 % studentů. U kolejáků jsou však až třikrát častější než u studentů bydlících
doma.
jJ

alší údaj udává onemocnění duševní a. nervová, která se
vyskytují asi u 0,7 2 studentů. Nejsou zde zachyceny neurózy
z vyčerpání, které stoupají hlavně ve zkouškovém období. Je
třeba dbát na dodržování vysokoškolského zákona, aby v jednom
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séra e s tru nebylo více ne a pět zkoušek. Nejen školní, alo i mimoškolní život studenta se však promítá v joho psychickém stavu.
Pozastavujeme se nad některými dosud platnými zásadami příliš
tuhé discipliny na kolejích. Nodává-li se studentovi možnost,
aby šil životem, j n Ir/ jo mu vlastní, pel: se to pochopitelně muší projevit nejen narušením jeho psychické rovnováhy, ale i na.
jeho tělesném výkonu, výkonu při zkouškách ntp.
Zrakové vody jsou nejčastšjší chorobou vůbec. Trpí jimi téměř třetina /32%/ všech vysokoškolských studentů. Lze předpokládat, že tato choroba bude mít stoupající tendunci, zejména proto, žc neustále stoupají nároky na individuální studium literatury a také proto, š o v kolejích /ale ani v domácnostech/ nejsou často příznivé světelné podmínky. Jo třeba prosadit, aby se
osvětlení kolejí náležito zlepšilo a odpovídalo doporučeným hygienickým předpisům.
Naprosto nedost tečně je vybavena úroveň psychiatrických
slušob. Úvazek asistenta ve °pálcné ulici zdaleka nepostačuje.
Neustálé zrychlování životního tempa může přetížit individuální
adaptační schopnosti a nepříznivě ovlivnit duševní i tělesné
zdraví. Jo proto třeba klást důrazný požadavek, aby se právě psychiatrické služby dostaly na patřičnou úroveň, aby byly nožné
nepVíznivé vlivy vědeckotechnické revoluce paralyzovány na najmenší možnou míru.
VOV ČSM prijal k tomuto materiálu následující usnesení:
1. Požadavek u NVP o ministerstva zdravotnictví zvýšení počtu
zubolékarských křesel a personálu nejméně o dvě místa
2. Požadovat zvýšení úrovně psychiatrické služby
3. Požadovat na ministerstvu zdravotnictví snížení počtu studentů S, připadajících na. jednoho dorostového lélnřc, na 1 800-2 000.
4. Požadovat na ministerstvu školství zavedení povinnosti zdravotní prohlídky při vstupu do I. a dalších ročníků.
5. Požadovat na. správách kolejí, aby zavedly "osvětlení podle
platných hygienických zásad.
Bulletin
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VOV

O práci studentů komunistů se toho obvykle moé--nenamluví». JL přece tito
studenti zahrnují jen na EKO 11,6 % z celkového počtu posluchačů fakulty. Uvážíme-li, že průměr stranické příslušnosti studentů vysokoškoláků v Fráze
je cca 5 %, je toto procento jistě udivující. Ptal jsem se na tento fakt
inženýra Hubáčka.
- Tato skutečnost je podmíněna více faktory, za jeden z rozhodujících
však pokládám cílevědomost a důslednost, se kterou náš FV strany k této problematice přistupuje. Najiofttáhá mu k tdmU. rovněžwelmi dobrá znalost s t u d e n t ů c
Nezdá se vám, že studenti na středních školách jsou přijímání leckde do
strany podle prospěchu či funkcev ČSM?
- Při přijímání na středních školách se skutečně vyskytují některá pr~blematická rozhodnutí. Musím však dodat, že v posledních dvou letech se situace podstatně zlepšila - vy<fházím pochopitelně ze zkušeností naší organizace. Má-li být někdo přijat do' strany, jo nutno dobře a komplexně vážit a
posuzovat.
V čem vlastně spočívá práce studentů ve straně?
- Kromě jiných základních stranických povinnos tí měla by to být denodenní činnost mezi svazáky, rozvíjení práce ČSM. Říkám úmyslně měla by být,
protože jsme si vědomi toho, že zdaleka ne všichni tento úkol správně plní.
To znamená, že jejich činnost je zaměřena především směrem k ČSM?
- Ano. ovšem formy této činnosti j sju různé.
Mají nějaké výhody studenti straníci proti.ostatním studentům?
- Jestli tím myslíte zvýhodnění u zkoušek a podobné věci, jak se leckde traduj e, pak je to nesmysl. Mohl'bych- uvést radu případu, kdy student - straník odešel pro neprospěch ze školy. Určité výhody ale přece jen mají.
Výhody, které se hlavně projeví později, až budou samostatně pracovat po absolvováni školy. Ve straně získávají základní zkušenosti v politické práci,
v iiskusích na plenárkách tříbí a upřesňují své názory, prohlubují svůj politický rozhled, jsou vedeni ke stranické kázni.*: učí se správně jednat, vy'•víjet iniciativu a řadu dalších věcí. V praxi se;pak dokážou snáze orientovat a měli by tak mít i dobré předpoklady prfiř práci 3 lidmi. Kromě výhod
mají ovšem také řadu povinností,'At již j&?U to ty, které vyplývají bezprostředně ze stanov strany, nebo pracovat v ČSM, jak jsem o tom hovořil.
Dost se v poslední době psalo a mluvilo o otázce náboženství. Zabývala
3e touto otázkou nějak také vaše stranická organizace?
- Domnívám se, že náboženství je u studentů naší fakulty otázkou několika málo studentů. Stranická organizace nepovažovala za nutné se proto touto otázkou zabývat.
Proč myslíte, že tento problém u nás na škole není?
- Neměl jsem příležitost sé studenty o t(óte.. otázce hovořit, mohl bych
tedy vyslovit pouze domněnku a to by bylo myslím málo. Přesvědčivější by byly
odpovědi samotných studentů.
Mluvili jsme prozatím o studentech komunistech. Rád bych ale věděl něco
o styku strany s bezpartijními studenty, pomineme-li činnost studentů straníků me^-i nimi.
- U nás se tento styk konkrétně děje především na různých besedách, kde
se snažíme studentům odpovídat popravdě na jejich nejrůznější otázky. Myslím,
že takový dialog je důležitý pro obě strany. Musí být ale založen na obapolné
důvěře, jinak se rozpadne a nebude mít smysl.
Seděl jsem potom ještě dlouho s ing. Hubáčkem a hovor se svezl i na jiná témata, která by však překročila rámec toho, o čem jsem chtěl napsat. Snad
ještě poznámku. Věřím, že by bylo dobré, kdyby v brzké době mohli si pohovořit, třeba v Klubu, s členy KSČ všichni ti, cc jim různé problémy kolem strany a nujen kolem ní vrtají hlavou a chtějí znát odpověď tak, jako jsem to uáě'ľ'lal

Petr Hudec

, z ústřední knihovny VšZ si půjčilo loni 6141 registrovaných čtenářů
69.9.15 svazků knih a časopisů, a do studovny bylo půjčeno 45 800 svazků?
.jo zde oddělení časopisů s 1300 časopisy ročního přírůstku, z toho
1/5 z kapit. zemi?
»čekací doba v této knihovně jé 10-20 minut?
.'v Ústřední zemědělské a lesnické knihovně /UZLK, Vinohrady, SlezkáS/
bylo za loňský rok od studentů VšZ asi 4 000 výpůjček?
•v této knihovně s 1/2 milionem titulů knih si studenti půjčují většinou
skripta a učebnice, nikoliv však časopisy, kterých je zde přes 2 000
ročně /90% zahr. kapit./?
čekací doba je zde 20-40 minut?
•'
Universitní knihovnu navštívilo ža'loňský rok jen 433 čtenářů ze země«,
dělství /vys. školy, vyzk. ústavy, vzš/?
se zde nachází přes 2 miliony s v a z k ů p r o t o je zde čekací doba 1 1/2
hod až 3 dny?
v sovětských hotelích- existuje fúnkce "starší uklizečky", která podle
služebních směrnic "bdí aby do poschodí novnikaly nepovolané osoby";
v případě, že "nepovolaný opačného pohlaví se zdržuje v pokoji 2 -3
hodiny je starší uklizečka povinna vejít pod libovolnou záminkou do
pokoje". V každém poschodí je krdíae ní ještě běžná služebná, která má
prakticky tytéž úkoly. V současné době je například v moskevských hotelích zaměstnáno 1 211 starších uklizeček s platem 72 680 rublů /asi
720'000 Kčs/ měsíčně. Píše to Irina Gurová v Literaturné gazetě.
v New Yorku .se řada lvdí živí tím, že se nechá, najímat jako demonstran- ti. .Ani málo. se nezajímají, za co- či proti čemu demonstrují, jen když
jim najímatelé řádně zaplatí. Nejvíce práce má jistý Jamés Warring.
Chodí demonstrovat s cedulí, na níž je napsáno: HANBA!! t"
v aule naší školy byla 2» května otevř ;na výstava obrazu s názvem "Na
sever od Prahy". Jsou zde zastoupeni jak staří tak i moderní umělci od
Mikoláše Alše, Slavíčka a Rady až po Beneše, Mskrého, Boudu a mnoho jiných.
Výstava nás seznamuje s najbližším okolím, jsou zde i náměty ze
Suehdola samého. Některé obrazy zapůjčila Národní galerie.
'Samo prostředí auly působí na návštěvníky velice sympaticky a každý
tu pro sebe něco najde, at už má zájem o klasiky nebo moderní směry.
Výstava potrvá do 28. května. Doporučujeme vám všem, abyste ji
navštívili.
'
.
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nátek 21i 4. 1957 proběhlo v Praze páté zasedání vědeckého kolegia ČSAV.
Páteční a sobotní "Rtíudé právo" přineslo úryvky z projednávaných materiálů. Tý'kaljr aí .zejména otázky dosažení optiriál.ií koncentrace v zemědělských závodech a
livaděly'Cieeijy, kterými -ji "I zel dosáhnout:
1)i Rozšiřování ň po.óniků,
!
2) \_-sp eoiáli ziac''—
3) korat .".oací obou způsobů..
4) smluvní dohodou mezi podniky, kte^é mohou spojit své prostředky, aby dosáhly
koncentrace, aniž by se vzdaly samostatnosti,
5) vyčleněním některá činnosti z oboru zemědělské výroby.
Sobotní číslo. Rudého práva" se zabývalo nerovnovážností trhu potravin a
způsoby, kterými je možné rovnováhu obnovit:
1) Zvýšením zemědělek' výroby,
2) dát přednost dovozu krmiv před potravinami,
3) -zlep it " zás'obbvání trhu průmyslovým spotřebním zbožím, což by působilo na
r egu ¿tci poptávky po potravinářských výrobních.
Nerovnováhaost s9 projev".je i na trhu výrobních prostředků. Pro mnohé závody je
hodně J.ší vysoký stav pracovních sil než pořízení strojů. Dosahují takto lepších výsledků. Zašli jsme na katedru ekonomiky a požádali s. doc. Píče,
aby nám :;ekl svůj vlastní názor .na některé body obsažené v článku. I při své zaměstnanosti nán ochotní vyhověl. K otázce koncentrace nám řekl asi tolik.
Adminis t ratimo nejjednodušší způsob je rozšiřování podniků. Každý z podniků
si zde zachovává svoji mnohostrannou skladbu. Dosažením příslušné koncentrace je
vytlíena mechanizace, vyplácí se centrální dojíma, čtyřřadé kravíny a p. Jsou
zde podmínky pro vnitropodnikovou specializacei.
Zavedení podriilwfvé'Sjrecfializace je otázka mnohém složitější. Závod se omezuje nř. několik mále odvětví. Např. v USA existují farmy zaměřené pouze na výkrm
skotů a pěstování kukuřico. Specializace vyžaduje i dořešení otázky stavebních,
investic., mechanizace, kvalifikace pracovních sil a jejich využití. Dalším problémem jj návaznost odvětví rostlinné výroby na živočišnou. Jde o využití odpadu
z rojtlinné výroby /chrást ep./I
Př : )lém spočívá i: v závislosti" na přírodních, vlivech. Přesto všechno je
specializace v mnohých případech výhodnější než .sdružování závodů. Při tomto prostém rozšiřování je šice umožněna dělba práce, specializace pracovníků, zvýšení
produktivity práce, zavádění technologií, alo i druhé straně se zvyšují náklady
na dopravuj komplikuje se otázka řízení, je nutná dokonalá prvotní i účetní evidence. Při rozhodování, jaký způsob zvolit, je třeba zvážit, co převažuje., zda
klady nebo záporyŤ Pokud jde o dosažení koncentrace smluvní dohodou mezi podniky,
• je možné ze zemědělské výroby vyčlenit odvětví, která nejsou vázána přímo na půdu a vytvořit např. výkrmnu prasat společnou pro několik závodů nebo konzervárnu
ap. Že.je to možné dokazuje příklad z OSÁ, kde ae chovají až 3000 dojnic nezávisle na i"dě. Je k tomu ovšem třeba mít k dispozici dostatek jadrných krmiv a briket, které nahradí krrriva "objámová. Zisk z takového společného podniku je možné
rozdělit na korunu vložených investic nebo na korunu odměny podle pracovní účasti.
Náš další dotaz se týkal rovnováhy na trhu, zejména otázky zásobování trhu
průmyslovým zbožím. Náš stát je v množství spotřebovaných kalorií na světové úrovni. 3 3 stem. příjmu obyvatel obyvatel roste i poptávka po potravinách. Např. dřívější s- ;třeba.30 kg masa na obyvatele se dnes zdvojnásobila. Kdyby byl trh zásobován promyslovým spotřebním zbožím, které by bylo nnžné koupit levněji, omezil
by se nadměrný nákup potravin a obyvatelé by věnovali více pozornosti zařízení domácnosti ap.
Nakonec jsme.se zastavili u"otázky pracovních sil. Bude-li,úspora živé práce
vyšší než náklady na r.rtvou práci, pale je výhodné zavádění strojů. Nutno brát v úvahu kolik pracovních sil stroj uspoří, jaké jsou náKlady na jeho pořízení a jaký
má výkon, U nás jsou dosud ceny mechanizačních prostředků vysoké i při jejich dosti
časté poruchovosti. Naproti tomu odměna nedosahuje úrovně v průmyslu. Je tedy zatím
pro některé závody výhodnější zajistit si větší počet pracovních sil. Pracovní
síla je na některých •úsecích' stále ještě nutná. Je to zaviněno nekomplexností mechanizace. Závod, který má dostatek lidí na jednocení řepy, má automaticky vyšší
výnos. V současné době je tendence odměny v zemědělství zvýšit, zvýhodnit toto odvětví, využít efektivněji mechanizace a stavy pracovních cil snížit, g
"i ARr:/£7
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Farmers Weekly - Podle předpovědi odborníků převezmou helikoptéry v budoucnu
mnoho prací, prováděných anes pozemními stroji» Důvodem je hlavně neustálý
vzrůst pracovních nákladů. Kromě toho převezmou helikoptéry pravděpodobně i
mnoho prací, které doposud patřily do sféry letadel s pevnými křídly, protože neustále vzrůstají nároky na přesnost prováděných prací, což letadla
s pevným křídlem nemohou často zajistit.
Již nyní jsou helikoptéry používány velmi hospodárným způsobem pro prá*ce spojené se setím, postřikem, rozprašováním, opylováním a hnojením.
V. USA existuje nyní asi 5000 letadel pracujících v zemědělství. Za posledních 8 let se počet používaných helikoptér zvýšil o 269%, zatímco celkový
objem zemědělské výroby se zvýšil jen o 11%.
dní
1)
2)
3)

Bez ohledu na to, k čemu jsou letadla používána, musí splnit tři záklapožadavky každého zeměděloe:
kvalitní práci
co možná nejnižší náklady
provedení prací ve vhodném okamžiku.

Helikoptéry jsou jediným typem letadla a vůbec prostředkem schopným vyrovnat se beze zbytku se všomi zmíněnými požadavky. -Pozemná stroje mohou vyhovět pouze požadavkům, týkajícím se nákladů a kvality, ale pokud dojde ke
kritickému nedostatku času, jsou to zařízení příliš pomalá.
Letadla s pevným křídlem mohou sice vyhovět po stránce nákladové, i pokud jde o úsporu času, ale jsou nevhodná pro všechny práco, které vyžadují
'bezpodmínečnou přesnost. Konstrukční vývoj posledních let vedl k neustálému
zvyšování účinnosti helikoptér, umožňujících provádění vysoce kvalitních a
přesných prací pri minimálních nákladech. Nová technika umožňuje využít helikoptéry a jejího rotoru pro postřik mnohem lépe, než je tomu u kteréhokoliv
jiného postřikovacího zařízení.
Jako příklad je možno uvést postřik, prováděný helikoptérou při rychlosti
menší než 30 mil/hod a pracovní šířkou užší,než kolik činí průměr rotoru. Látka je rozprašována uvnitř pole působností rotoru a prudce srážena proudem
vzduchu do vymezeného místa. Tento precizní způsob práce js všok poměrně nákladný, vzhledem k tomu, že aplikační pás je široký necelých 40 stop. Při
rychlosti 45-70 mil/hod a postřikovým pásem širším, než je průměr rotoru, -může být postřiková látka rozprašována směrem dopředu, mimo okruh působnosti
vzduchového rotoru. Jsou-li rozprašovány malé kapky, zůstávají na vzduchu,
pokud je neuchopí proud vzduchu rotoru. Postřikové pásmo nT'že být v tomto
případě široké 70-120 stop. V případě použití neodpařujících se chemikálií,
může být pásmo postřiku široké 180 až 200 stop. Zanášení se dá v tomto případe do určité míry kontrolovat velikostí trysky. Vetší kontrolu zanášení
lze však docílit drastickým zvětšením velikosti kapek, takže převážná většina látky dosáhne země dříve, než ji může proud vzduchu uchopit. Pilot může k přesnosti postřiku přispět také letem v menších výškách. Šířka postřikovaného pásma činí v těchto případech 60 stop.
Dr. VI. Plesnivý
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- hrnky v menze jsou špinavé
30. ledna 1966
ť
•
- hrnky v menze jsou okousané
2. května 1 3 0
14. březnal966 - - - za fakultou EKD je naleziště starého papíru
14. květnal967 - - - papír je. po celém areálu
19. březnal966 - - - nejbližší ¡spírnictví je v Dejvicích
- nejbližší papírnictví je v Dejvicích
13. květnal967
1. dubna 1966 - - - na koleji je jen jeden telefon
- na koleji je jen jeden tete fon
17« května1967
- při výrobě oběda byla vyrobena nová syn20. dubna 1966
tetická hmota značky "MASO"
19« k.větnal967 - - - nová hmota je stále odolná vůči všem mechanickým i chemickým vlivům
'

^Historické budovy za B kolejí zůstanou i nadále zachovány.
Vždyi; teprve provedené rekonstrukce jejich jižní části plně odkryly ojedinělou, ba přímo unikátní pokladnici stavebního umění našeho národa. Bude se tedy moci veřejnost naše i zahraniční
při procházce mezi školou a kolejí kochat překrásným panoramatem skvostu naší architektury.
V rámci zlepšení vzhledu naší školy bylo před několika
měsíci mezi rektorátem a fakultou mechanizační instalováno umělecké dílo "Kabel a pět podpor". Dílo vyjadřuje těsné spojení
moderního zemědělství s technikou. Fro oklamání nepřítele je
tentýž kabel položen i na stříšce proti polednímu slunci mezi
rektorátem a aulou.
Voda je základní a rek cd roku cennější surovinou našeho
národního hospodářství. Musíme jí šetřit. Proto podle směrnice
V FIC - i/67c ministerstva šetrnosti je prováděno na Suchdolské
koleji plánovité a organizované šetření vedou a to občasným, předem neohlášeným uzavřením vody. Méně častěji se tok děje i v
celém areálu. Proto je nutno ostře napadnout živly, které nesouhlasí s daným, opatřením o. zbytečně provokují.
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To se jde rovně, pak kousek do leva, pak do prava, ještě
do prava,-pak kolem dveří kanceláře Klubu až k takové ošklivé
lampě stoj.íc.í u dalších dveří, na kterých je cedule, že tady
ten Klub je. Tahle cesta je dost známá, protože M o se dá vést
chodbou dále, dojde do restaurace. Ale zpět. Jsme v Klubu
VŠS, a proto zde budeme tise , nebudeme se chovat neslušně, a
protože jáme lidé přijímající-pasivně to co nám kdo předloží,
jsme plni očekávání co je pro nás přichystáno. S básníkem chtěl
bych provolat - aj, zde leží zem ta
ouvej - leží. Klub
leží, jenže ladem. Cože to povídám? Ladem? Ano a je to ostuda.
A nejenom tohle.
Klub je kulturní zařízení určené, jak jsem se.kdesi doslechl, ke kulturnímu vyžití studentů. No a jaké "vyžití" poskytuje: několik periodik ke čtení, nekvalitní gramoradio k poslechu spolu s magnetofonem kvalit také značně pochybných a
stolky a židle a židle a stolky. Co bych si přál víc?i No tu
kulturu. Pochybuji, že si někdo půjde do Klubu poslechnout rádio, nebo přečíst denní tisk. Něco jiného je to s časopisy - za nimi sem chodí jistě dost lidí, jenže výběr je úzký, ročníky neúplné /to zase díky snaženi- několika nezodpovědných studentů/. Že nejsou na" časopisy peníze, mne jako návštěvníka Klubu nezajímá. To má být starostí těch, pod které Klub patří.
Jenže vlastnit IClub a starat Su o něj není jedno a to samé.
Připustmc, že v dnešním uspěchaném světě je dost obtížné
sehnat nějaké zajímavé lidi na besedu /přesto že i to se podařilo - viz Procházka, Traxlcr, Jarolímek/. Připusťme dále, že
se sejde pár študáků a řeknou si.budeme dělat kabaret nebo divadýlko, ostatně na náz-vu nezáleží, a budeme v Klubu hrát. Klub
otevře náruč a dveře, a raduje se. Študáci se také radují, spokojenost jo na obou stranách až do doby, kdy přijde vzniklý soubor s požadavkem, že potřebuje mikrofon. ,:Vy a mikrofon?říkají odpovědní činitelé. "Zbláznili jste se, vždyt jste ještě
nic nedokázali." Říkejte někomu, že recitovat lyriku za doprovodu kapely a zvuků vycházejících z baru se bez mikrofonu nedá.
1447/67

Říkejte, dokazujte a výsledek bude stejně roven nule» Pak se
nakonec hraje, hlasivky jsou-.přetaženy, protože.mikrofon stále není, ale tentokrát..ä'e.'dá, zase..argumentovat s úrovní programu. Že-by se ale někdo zodpovědný'přisel'podívat, tó ne.
Od čeho máme schůze, že? No a' tak se nakonec soubor rozpadne.
Mimochodem, doyfám, že jste si všimli slova "připusíimo" há: ;"
zaěátk u •odstavce:. Je to velmi důležitě- slovo /alespoň- pro -autora/'. A - teď dál. Co by se tak-dalo'v tom našem Klubu dělá t?
Máme' gramofon, • 60 'takhle program z desek? Nejsou desky.Tak co vlastně s Klubom, když v něm nejsou základní podminky pro vlastní tvořivou kulturní činnost ^tadpňtů.VPár novin,. gramorádio,1 d¥a reflektory ho3so.u tokřka'\k'niccmú. AÍ. se
zamyslí ti, kdo se o Klub mají starat, a aí, se zamyslí "páni
.studenti^. Ono by se fakt dalo něco udělat.'Jenom aí so o tom
nedebatuje ha schůzích, ale třeba v tom Klubu*' - v •

-
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Autor.v odstavci začínajícím zdůrazňovaným slovem "při*
pus •Emo.'1 píš:e ,o nedostatečném vybavení Klubu v suchdolské ko_lcji a o.neochotě odpovědných činitelů /zřejmě GSM/; dát pro..středky na dovybovena;Klubu. •
' •'"
" '
Podívejme so, jaká je skutečnost. Na schůzi Celoškol- . .
skéhó" výboru CSM dno 11.- . dubna. 1967 přišel .vedoucí divadélka
KOTEK s. Svěrák-a vznesl požadavek 11a zakoupení mikrofonu, ...
zesilovací aparatury, hudebních nástrojů atd. CV tento návrh
-ža prítomnosti v ,'Šc jmenovaného vedoucího KOTEXU projednal a,
přijal ^tonto závěr:
; '"'V" .
..-..:
-•.
r
"S. Svěrák sepíše požadavky na vybavení Klubu a- 'předá
tajemníkovi CV, který j.ej projedná s vedením školy."
Usnesení .GVy&M./lc dispozici na sekretariátě CV ÔSM/.
Do dne, kdy píši tento článek /12. května/, však sv Svěrák
nedodal onen zmíněný • požadavek a vybavení tedy ňyiií visí právě na těch, kteří si stěžují na nedostatečné pochopení odpovědných- činitelů. Mohu tody autorovi článku doporučit aby
příště obrátil osten své kritiky tam kam patří /v tomto případě do vlastních
řad/. Nebude se pak muset schovávat za slůvko "připusťme1-'. Mimochodem se domnívám, že je naprosto neseriózní /i když nejjednodušší/, svádět rozpadnutí KOTEXU na ne
dostatečné materiální vybavení, když k ně?.u došlo pro vnitřní
rozpory v divadélku.
- Vladimír Novák 1448/67
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Po nezbytné akademicSe" půlhodince to propuklo. Prvním příznakem bylo
menší gymnastické cvičení šéfa souboru Kctex. Když jeho šílení iosáhlo vrcholu, přidali, se i ostatní členové.- Zdroj jejich povážlivého psychického
stavu se projevil v průběhu představení, které dokonce, dvakrát muselo být
přerušeno, když vražedné pokusy muže obsluhujícího, techniku /jeden mikrofon
+ reproduktory + jeden gramofon + jeden zesilovač/ přesáhly mez únosnosti
účinkujících i publika. Nevím co vlastně Kotex předváděl. Podle mého názoru
se to mělo-místo "Memoriál ĎSetny" jmenovat "Votřesný kontrasty" nebo "Apokalypsa", Nejsem poeta, ale kontrast lyriských veršů, podmalovávající ryčnou kutálkóu, byl i pro mne zdrcující. Pokud jsem byl informován, mělo v tento moment sice znít biuex Louis Armstronga, ale jeho blahorodí technik přece nebude respektovat režii. A aby kutálka lépe vynikla, je přece nejjedno- dušší vypnout mikrofon, aí do toho nikdo nekecá. Zkrátka; texty, myslím,
byly dobré, recitátoři ze sebe vydali pro záchranu večera co mohli, ale obdivuji šéfa - Radka Sála - že technika ani nezbil, ani mu nevynadal, jen
zrušil Kotex a založil nové divadýlko Studio Halapartňa. Snad seženou jiného
technika.
»
-pš-

/
/aíieb zcela subjektivní pohled, na jeden program v Klubu/
v
v
•'A \ V- • .
,
Tak tedy přijede Michel /ci.vlastně .Josef Jarolímek - on totiž nemá vůbec rád svoji přezdívku, snad proto, že připomíná to co byľô a i to co někdy
.nebylo zrovna nejlepší/, ne, že by to byla tak světoborná událost, ale mnohým z nás přecř jen za loňský rok přirostl k srdci - ne'rvosní, sympatický, s
podivuhodnou vírou v sebe a svoje vítězství. Ták tedy přijel - bývalý ctudent
naší školy, nyní programátor Domu osvěty v Žatci a vedoucí skupiny Pror.etheus
Měl obrovskou trému,' ještě "zvýšenou tím, že jeho přítel Jiří Traxler
•/Škiffová skupina KONTRA - Viola/ natáčel v rozhlase a nemohl přijet včas.
Nervosně řadil svůj Textappeal. Nervosně a přitom docela příjemně, prostě,
jako .cdyž se s^jdé několik starých přátel, aby si p^rozprávěli o tom co nového dokázali. Přiznávám, že můj úsudek je asi zkreslený dlouhodobým přátelstvím, ale program se nakonec nelíbil jenom mně. Nebyl vyvážený, místy chyběl spád a místy bylo nervosity až moc a i na lepší poesii jsme byli od Josefa zvyklí, ale měl dvě obrovská plus. Byl nezvykle bezprostře .ní a milý a
pak byla tu čtena podivuhodně propracovaná prosa ve které každé slovo mělo
váhu. Dalo by se říci - prosa s profesionální úrovní a na to tu nejsme také
zvyklí.
Po deváté pak přijel Jiří Traxler a vodopád čtené i zpívané ooesie začal nanovo. Byla.to ale poesie z docela jiného soudku. Drsná poesie drsných
slov a drsných obratů a přece poetická a přece něžná. Podivná poesie předměstí a brlohů, poexie nejsurovějšího života a přece nejpoetičtější, jaká
jen může poesie být. Vybavoval se mi Rimbaud, V'erlaine, Rictus i Hrabal.
Doufám, že se tu brzy setkáme-s celou skupinou Kontra a i s jejich proslulým Májem /a propos., neposlouchali jste náhodou 1. 5. v 20,25hod. Prahu n.
Rozhlas po drátě?/.
No a Josef? Toho tu snad uvidíme brzy též s celou skupinou Prometheus.

» »•
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Když padne smutek no. Člověka
á do duše se vkrádá stín,
když na něco se marně čeká,'
á mysl halí -šedý spleen,
tu zpěv a vaše píseň vzpruží
strasti ztupí hrot,
kdo poklesl, se za,s.e vzmuží
ach, pahe Bože, pane Gott!
.; 4 í. V •!

-v. •

Musí t.o býti teplý pocit,
vědomí, že jste něco dal
tomu, kdo na kraji se ociť
a neví, kudy kam, jole dál.
tV
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Vykouzlit úsměv v jeho líci,
klidného srdce sladký.plod,
to umíte vy, zpívající,
ach, pane Bože., pane Qc 11!
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Qyt po vás zlobná slina stříkla,
vy nenechte se "odradit, „
-.• i.-J.
z těch nejste,' kdo se naráz zviklá,
^¿T ' ' ' *
když do něho se z-nčne bít.

A v j ' ""

•--^i

V

•'•¿V?

Tak jdete dál, sám sobě věren,
v tom vířném zmatku slov a not,
vždy silnější po bo.ji- "sterém,
ach, pahe Bože, p~ne Gott!

•

1446/67

!

-

Rudolf Jedličko
Hudební novinky G67
1. IV. 1967

Alexandr Isajevič Solženicyn
Solženicyna nepřivedl k literatuře až jeho krutý osud

z e k a

/mukla/ v stalinském lágru. Je profesionální spisovatel, který se na tu«

to práci připravoval stejně jako na své zaměstnání matematika. Vystudoval zároveň matematiku, historii, filosofii a literaturu. Tu od počátku
považoval za svůj osud. Jeho první práce četli Lavreněv, Fedin, ale nemohly být uveřejněny. Řada prací zůstala ve vězení Ljubjanka.
Na vojně dosáhl hodnosti kapitána a došel až do Východních Prus do
Královce. Tam byl předvolán ke generálu Travkinovi. Odevzdal pistoli a
dva důstojnici mu strhli nárameníky a vyznamenání. Než ho odvedli, stačil generál Travkin podat Solženicynovi ruku. "Toto podání ruky bylo jedním z nejodvážnějších činů , které jsem měl raožnrst vidět během vojny,"
řekl Solženicyn. Byl zatčen, protože po celou dobu vojny psal příteli dopisy s kritickým stanoviskem ke Stalinovi.
Zavřeli ho v Moskvě do Ljubjanky, po výslechu odsoudili bez soudu
na osm roku. "Lágr bych byl nikdy nepřežil, kdyby mě nezachránila matematika. Neuměl jsem tělesně pracovat a nebyl jsem schopen morálních kompromisů. Pracoval jsem nedaleko Moskvy a v Moskvě na stavbách ... Jednoho dne přišel jakýsi činitel vězeňské správy a rozdal nám dotazníky. Napsal jsem, že jsem matematik a fyzik. Vzali mě do vězeňského výzkumného
ústavu, který byl na takové úrovni, že by si každý svobodný vědec byl pokládal za čest v něm pracovat, čtyři roky jsem prožil v dobrých podmínkách...
dávali nám jíst a měl jBem svou práci... Poslední tři roky jsem byl ve
velkém báňském revíru v Kazachstánu. Tam se zrodil Jeden den Ivana Děnisoviče. Byl-to zvláštní tábor,.s čísly. Čísla jsme měli na čele, na srdci,
na kolenou, na hřbetě. Mil jsem číslo 5č 232."
Měsíc po uplynutí trestu se dostal na svobodu a na první procházce
slyšel z místního rozhlasu zprávu o Stalinově smrti. Pak ho požádali, aby
podepsal dokument o věcném vyhnanstvi, ne o doživotním, ale vecnem. Odmítl podepsat. Padesátý šestý rok prožil ve vyhnanství na okraji pouště
na jihozápad od Balchaše. Tam se zrodila Matrjonina chalupa. Po XX. sjezdu se směl vrátit do středního Ruska.
Má mnohonásobně víc rukopisů než publikovaných prací. V lágru se zabýval jazykem a psal verše. Napsal tam asi šestnáct 15-20 řádkových povídek. Vymyslel je, naučil se jim nazpaměí a až po letech se dostaly na
papír. Četla je celá země. Vyšly bez autorova vědomí v zahraničí s náz2551/67

vem Povídky připisované A. Solženicynovi. Anglická literární kritika
odhalila autora rozborem jazyka. Napsal dvě hry, roku 1954 Jelen a táborová prostitutka a hru nazvanou podle citátu ze av. Lukáše Není světlo, hořící v tobě, tmou? Na románu "V prvním kruhu" /má asi 700 stran/
pracoval devět let. Dopsal ho tři dni po Stalinových sedmdesátinách.
Děj románu je směstnán do dne a necelé noci a jeho postavami jsou S alin, domovník, inteligenti a funkcionáři. Část děje se odehrává ve vězeňském vědeOkém ústavu. Napsal tisícistránkový romám Onkologické oddělení.
•.

*
Když mluvil o literatuře, řekl: Jsem vychován jen ruskou literatu-

rou, neobyčejnosti mého života mi nedovolily rozsáhlejší studium. Ruská literatura se vždy vyznačovala vztahem k těm, co trpí... Nepovažuji
se za znalce světové literatury, mám však subjektivní dojem, že v západní literární Evropě, možná proto, že mnohá desetiletí neprožila vnitřní
otřesy, bude značná část její literatury plytká... Východní Evropa, do
které počítám i Rusko, prožila hluboké otřesy. Proto se dívám na její
literární budoucnost s velkými nadějemi."
P. Lička

TAJEMSTVÍ

..—

LN 17

/zkráceno/

odhaleno .

oznámil koncem loňského roku mexický časopis Siempre..Záhadný
B.Tráven,autor 17 knih,které.vyšly po celém světě v nákladu
25 miliónů,poskytl listu interview-Za slavným pseudonymem se
skrývá jeden z podezřelých,T.Torsvanjnarodil se v Chicagu v
rodině skandinávských přistěhovalců...Nové,prý zaručeně správné rozluštění "literární záhady stoletít: nyní předložil reportér Sternu Ger d Hcydemann: Ano,Tráven je totožný s'Torsvanen
/který s© vždy,vydával za Travenova zplnomocněnce/,ale je také
totožný s dalsin zplnomocněncem-/rovněž z Mexiko Gity/ Halem '
Crovesén a navíc s Ret Marutem,německým publicistou a revolucionářem, č leňen Bavorské republiky rad,který v roce 1923 z Německa uprchl.Tráven'je tedy z Německa,byl spřátelen se spisovateli
TolleremřMťihsamem,Landauerem....
ĽN 21
"Biografie tvůrčího spisovatele je m důležitá,Nelze -.li
člověka poznat v jeho díle,pak je bezcenný bucí člověk,
nebo jeho dílo."
Bruno Tráven
2552/67
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Kamennou ranu ro z c
c ono • se provinčným vínem silneli
oby znovu' uderilo.
Z jizvenou trávu pošlape.; a - • ono - s e b os ou , ro s. ou zv e dn e
aby sos loukou bylo.
až loukou pobežíš ze stráně strádání
,<.'
sama si maj cm mavej
<JlÍÍn:" radost ti nezdaní žádná
instituce" '
•> " ' ~
radost jseju vĺčka země ruce
r e k m Jim x o.,- ,

mŠBŠMUéW^

' ŕelmi

BJ^.
• z rodosti zedníci do rána
í ľs -^-."r,
, H'."--"' -t •
¿/. ' i • • • -nos
• ($•taví
'' hrad
— '—
S D
-"¿Mľ '>"•• ' - ŕ ý T í i
^ básnici ze smetí básničku
- — - -j»;*f /
. -t-řB-smi r-xs^r -i. v .napíšou
n nampinn
vojáci do zelí vystřelí stotisíc
co já vím
r> --—- iv-V." — nebo víc
ale určitě mírových salv
řekni jim to
je- mi zima
řekni
- rozprostři vlasy
. -..přikrej mne
máš strach?
ty' budeš
1-áva
.
•.-'••' , •
""--v
.
.

— - — ;,7.:

Ľ Pompeje -v.
•

1

• ?.tÍívV-.í
• V. •• .-''v-'-:'/..»*;
' •-.•••.

a když ti -v cč ích zabolí
smutkem se rozběhni
^
,
ke kořenům jív
a u jejich podřezaných žil
ze slzí
M^šim^'živou vodu udělej
"• yírrr,» . •
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K překližce přikovej vzpomínku pozlacenou
a nepřoj si snovuvzkříšení
překližka moc nevydrží
říkám t"i ještě jednou milá
ale naposled hezký»
Po několika kávách
. ,r !:ir.
a kočárkových odpo.lednech
se 'šlové o blýskají .lhí.
i ta, která člověk považuje za nejkrásnější
přikovej vzpomínku pozlacenou
a nikdy se nebude moci odřít

X
Modlím se k tvému tělu
zadíván do lásky
ty, spící žena
na tváři máš nevinnost milého - dítěte
a vlasy
ztracené paprsky slunce
tiše leží na. polštáři
;
dívám se na tebe
. '
{ .'.
napůl oblečený
štěstí milosti kolem voní
díkyy J g ý

.,

Bože, nedej probudit se nám
a ztratit sen, který žijeme
• *; '

Z. K U B A
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Velká slova jsou mýdlové bubliny. Nafukují se jako duhový balónek, oslňují
svou pestrostí a v sebemenším závanu větru púkou. A nikdo nikdy je víc neuvidí.
Jsou slova nenápadná jek tráva u vody a nikdo si jich nevšímá. Nikdy nikoho
nedojmou. A přesto přetrvávají. Kámen je schopen trávu přitlačit k zemi; ale
oival kámen a tráva se narovná - pomalu sice - ale narovná a zazelená se a
po kameni nezbude ani stopa. Jsou lidé, kteří o svých citech hovoří slovy
plnými vášně a malebných obrazů. Tak jako sopka, když skonči erupce, upadá •:*do netečného klidu, ochladnou i tito básníci a jejich slova omšelá a zvetšelá odnese vítr do všech koutů světa. Zbude jen trochu ^klamání. Romeo
možná vyznával svoji lásku jinak než pan Shakespeare napsal. Možná hovořil
slovy vznešenými. Možná místo slov položil k nohám Julie kytičku polních
květin /zmuchlanou nošením v kapse a vlhkou od dlaně zpocené trémou/. MožIji.č;
né je, že sliboval Vzdušné hrady»'Pravdepodbné je, že z hrdla vyschlého a
staženého úzkostí vypravil pouze jedno slovo, možná dvě. Snad proto nebylo
třeba otázek ani vysvětlování. Snad proto stálo zato obětovat vše. Protože
první je jediné a nenahra dtelné.
Kdekdo se domnívá, že umí mluvit. NE! Umí pouze artikulovat. Umí říci c r
chce. Bohužel málokdo říká to, co cítí.
>
\
Prosímtě mluvme spolu tak, aby chléb zůstal chlebem, voda vodou, každý tím,
'•••• i;
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s
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\

co skutečně je. Snad tn nebude znít vybroušeně. Bude to ale tráva u potoka.
Zelené, nezlomné, vytrvalé, každým coulem své, a bude na to spoleh.

Nebude to asi dlouho trvat a usnu. Nebo taky možná ne, protože přémýšlet a vzpomínat je tak příjemné. Ve snu, když nechceš, nevidíš'milence,
kteří se vodí kolem pasu a kterým musíš tolik závidět. Můžeš vzpomínat na
procházku, která trvala jen chvíli a přesto ti bude hezkou vzpomínkou nadlouho, možná víc, než si myslíš. Je tak těžké vzdát se naděje a přenechat
ji jinému. Někdy ani nejde dost dobře říci vše, co by člověk chtěl. A tak
jdeš a dáš rozkvetlou větvičku třešně a zas se pomalu ztrácíš do ticha,
abye nerušil, protože jiný přišel dřív a má tudíž větší právo na štěstí. Co
je to vlastně štěstí. Vždyt štěstí je třeba i v tom, že přeješ a doufáš, že
tak jako sám přeješ, bude i tobě přánc.
Jenomže sedím a bráním se dekadenci. Nikam to sice nevede, ale člověk
aspoň něco dělá, aby zabil čas čekání. To je vlastně strašné: čekat jak na
smilování na něčí pád, abys zaujal jeho místo. Někdo tomu říká životní boj.
Pro mne je hrozné, promýšlet do důsledků něco takového.
Já vím; je to docela fajn mindrák. Dal by se teá rozpitvávat a stejně
by to nikam nevedlo. Kdysi mi pomchlo se z toho vypsat. Teä ne, protože to
2537/67

nemám komu psát. Protože by mi stejně nikdo neodpověděl a sám svoje ir.; .ilenUy
číst nepotřebuju, protože je znám až Jost dobře. Často už cítím, že mi to
"leze na mozek". Jsem z toho tak otrávený, až se sám divím. Jenomže okolí
se chce bavit. Nosím tedy tu veselou masku už od nepamš-ti a snad mi i padne, ...le často tlačí víc, než je zdrávo. Chtěl bych ji odhodit, ale byl bych
pak docela bezbranný. Strašně by mi prospělo, to vím, kdybych měl někoho,
před kým bych ji mohl občas odložit a trochu si odpočinout od hraní. Nemám,
bohuľ^l, to štěstí, ale proto nesmím svým kyselým obličejem otravovat lidi
okolo. Na světě je, i bez toho mého, žalu víc než dost. Proč si vůbec lidi
oslazují život žalem, který způsobí někomu druhému. Mám strašnou hrůzu z toho, že to třeba taky někdy udělám a nevím o tom. Ale dobře vím, že jsem nikdy nechtěl a bohdá nebudu nikdy chtít někomu ublížit. Ale stačí to jako omluva faktu, že už 20 let je pryč a já ještě nic nedokázal?!:!
Je mi vlastně dost jasné, pro stoupá 3ebevražednost mládeže. Kterýsi
moud-ý muž tvrdil, že sebevrazi jsou zbabělci, kteří nedovedou řešit své
konfliktní situace a zodpovídat za to, co zpískali. Já se naopak domnívám,
že sebevražda je projevem nekonečn-vho e^oiemu. Ačkoliv zase člověk musí trochu obdivovat tu odvahu, kterou našinec postrádá. Jenže takový sebevrah
stejně to určitě podnikne v okamžiku jistého transu, kdy neexistuje síbekontrola.
Vůbec je zajímavé, že člověk je někdy šíleně smutný a přitom cítí jistý
pocit štěstí. Například vím, že někdo patří někomu úplně jinému, ze jsem
mu úplně lhostejný, a přesto jsem rád při náhodných setkáních. Jsem šťasten,
když můžu vzít do ruky to, co právě jiná ruka, ale ta j.ediná, položil.:, když
se mi může zdát, že tam zůstalo trochu tepla.

Nejde-li hora k mohamedoví, musí mohamed k hoře. Jít. Ale jak, kam
a kudy? Jet po dálnici je pohodlné, ale co uvidíš z auta jedoucího na pilíři plyn? A brzy budeš u cíle. A co když nevystačí benzin? Dokážeš se postavit na nohy a dojít? Nebudeš se bát, že si umažeš své nové boty? Nepočkáš si radši na stop a nenecháš se radši vézt?
Jít polní cestou trvá dlouho. Není to pohodlné. Ale aspoň vidíš kolem 3ebe a. cítíš, jak voní zem. á může ti být dobře třeba u potoka v trávě. Cítit něco nepopsatelně důležitého a známého, co jsme už'skoro zapomněli. U cíle cesty lze poznat uspokojení, žes to dokázal, že umíš jít
svcu

cestcu.
Na dálnici nikdy nepoznáš vrcholy hor.
Naučili tě v dětství chodit? Tak to dckaž.-

PBTR
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Muší světlo
a clona dýmů
odkrývá povadlé servírčí vnady
Je pozdní večer
pikolík vzadu popískává
s r kou někde dole na břiše
a dveře neúprosná pějí
svou věčnou eunuši píseň
Výčepní pult otřásá se energií
a furiantsky chrlí pěnivý Elixír
na ruce
do klínů
na břicha
ža ňádra
hostinský cpe se za plentou bůčkem
špinavec smrká do rukávu
a placatohlavý kretén kreslí
ohořelou ""'oalkou
na :. Ľ.'ľií tóoek
detailní záběr nahé číšnice
Hrůza
člověk by utekl
a zatím křičí s nimi:
Pane vrchní
ještě jednou dokola
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Za takových večerů má člověk srdce na dlani
a očima rozezní nebeský hrací stroj

Seděli jsme kolem pomateného ohně
/v dáli říhal opuštěný tramp/
a každý z nás hladil rozkošnou blondýnku:
maličké omezené holčičky
chvěly se jako šokovaný nepříčetník
hladily nás vlhkými nadrženými prstíky
po zarostlých tvářích
/ ,f
l/l- /
jedna křehounce kníkala dvojsmyslnou písničku
v:v>y///,
oheň stydlivě odumíral
• V x / / / ,•• •••
ženská vůně zcela zaplnila dutiny lebeční
a ticho
ticho vraždilo tokání břichomluvců opojná
čtyřrozměrná noc
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Najedmu pískla někde myška nebo co

\ a šerif povídá:
Tak hupnem na to
ne?

2545/57

fordu

I

!

í\

c

I

^v v

>: i

/

Í

M

A
i

-

t ŕ ih
u
» > n ( i i -f4

H

Semknuté rty černé vody
nekonečné bezpráví noci
bezbřehé vášně roztoužené gravitace zoufalý plavec zvolňuje tempa

P f V 4
UVŕ.ft'AO

•I

V , fo i

Nezbylo ani síly k nanebevstoupení
nezbylo ani chuti k sebepoznání
bublající samota vyplnila útroby

\
Ó

A na zděšených březích dýchali lidé
z úst dc úst ...

V

Viděl jsem tuhle ze dveří
cikánskou dívku - vlčici
jak na kanapi večeří
chleba a kremžskou hořčici
A od té doby miluju
jak blázen koukám do dvora
a dopis pro ni piluju
i když je to prej potvora
Obrátím portmonku naruby , <
když bude třeba tak vod huby
-poslední sousto si urvu..
až bude touha snan vopitá
pojedou půlnoční kopyta
.pro mojí cikánskou ...

A ,
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Za vesnicí
mezi stařičkými maringotkami
poprali se kočovníci
/

Nepříčetná bitka vzkypěla před půlnocí
až mraky hrůzou vraštily naběhlá čela
-.» Ukrutné rány nestačily zdusit mindrák šíleného hněvu
ženské tiskly na prsa vyjevená děcka
mladý Rek kopal přemoženého soka do obličeje
a-když lítá bouře schladila nahromaděnou bolest
a měsíc na okamžik odkryl karty
ležel na zemi člověk bez hnutí
s tváří jako krvavý biftek
A mladý Rek se pokorně sklonil
aby odehnal z vypouleného krvácejícího oka
velikou zelenou mouchu
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Dáni ti svou bílou peřinu z damašku .•->:';.;
dám ti svůj polštář s bílými krajkami.

%

Až po mne zastůněš,
do bílých peřin svých k. sobě ti ustelu.
Vlasy si svážu
a telo vonoými mastmi si
celý den potírat budu.
- <5 I

»'

Až po mně zastůněš
bez krajek bílých a bez těžkých damašků
na trávě zelený

t o .y

.:t
,-íi :••

••m. - .

na skále studený
nemoc svou zahojíš

v/e r n i
Černý pes zabitý
Černý pes červený
A. vedle jakoby něco se blejškalo

Sika li, ty máš krásný voči, holka.

Černý pes červený

Říkali, ty máš krásný nohy, holka.

Dávno už zabitý

Říkali, ty máš krásný vlasy, holka.

Co ho to zabilo?

• Říkaly, seš ďěvka.
... .. V'!/

KM-

Že se mu stejskalo
v;\

'•V
• K

r'
VI
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Ze známých důvodů chci zapomenout
vzpomínky vláčím dál, neblahých pár pout

vou

černější už obloha nemohla být '
zdáli zvon piilnoc odbíjel
krajina romantikou nasycena
dům o samotě
hlas sýčka
-tady před třemi léty
zavraždili malé děvčátko
co se tak ke mně tiskneš?
snad se nebojíš?
to víš že jsem si to vymyslel
ale tam co stojíš jednou chlapec ...
ne žádná vražda
ten chlapec dívku miloval
proč říkám jednou
když to bylo před dvěma dny?
-snad proto, že 3lůvko jednou
se vyskytuje v pohádkách
a ty jsi pohádkou
princeznou
loäkou zachraňující před utonutím
jsi čarodějkou
a nutíš k zázrakům
i
bez genia a přece jsem Daidalos
j
láska mne žene k oblakům
Ze známých důvodů té "stále mám"rád
pod kůží hloub tě mám, než se může zdát
hledal j sam knihu básní
otevřel omylem anatomii
bláznivá věda
zmatek kostí a masa
skrumáž' roztodivností
•
/a říká si člověk/
a říká si milující člověk
-byla ti zima
vymýšlel jsem na kržiý tvůj prst
malá kamínka
kamínka na zahřátí a nemohl
tě obejmout
ne ze zimy
z lásky
"
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Jen v krajině snů, těch prolhaných snů
krásná jak hřích jsi se mnou dál
jen v krajině snů jsem tvůj pán a král
jen tsm lásko má jsem tě neprohrál.
-a hrál jsem bez švindlu
nejěistší jakou dovedu hru
poslední cigareta
polibek z temnoty
prý jsem tě zradil
zůstala po tobě vzpomínka
a bolí
zůstala po tobě fotografie
a ta zežloutla
asi byla špatně ustálená
/jako má a tvá láska/

;KJ\

ä

4

Neměli jsme vycházet z noci
Měli jsme se víc bát dne
Měli jsme dovolávat se divé moci
Měli jsme ...
-máš pravdu ... pozdní lamentacé
nebojte se pane Heine
končím své meditace
C H C I

T O T I Ž

Z A PO

M E N O U T

Petr Hudec
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Pražský večer. Jdou po nábřeží. Ona se tváří jako sfinga.
Mlčky se dívá dolů na řeku. Vzal ji do náiuče. Na vodě se
odrážejí světle. Drží ji nad vodou. Byla lehoučká a přesto
padala jako kámen. Pomalu dosplývali ke Kampě.
Vylila vodu ze střevíčků a usmála se. "Ty můj ledovce"
řekla a malinko do něho strčila prstem. Rozkmital se kolem podélné osy. Jemně ho zastavila a políbila. Udiveně
se otočil. "Dostanu deset korun" pravil hlídač a ukázal
na velkou tabuli uprostřed trávníku. Obrátili mokré
kapsy. "Nedostanete" řekli smutně a skočili do vody.
"To je dneska mládež pomyslil si hlídač.
Jana
2545/67
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'
' Hodně se diskutuje o odborné připravenosti vysokoškoláků, o úrovni vysokoškolského studia, o připravenosti absolventů 'pro praxi. Při těchto- diskusích se, máme dojem, opomíjí podstatná stránka inteligence - všeobecná vzdělanost. Myslíme, že ani nejdokonalejší odborník se neobejde bez informací
všeobecného charakteru, pod těmito informacemi rozumíme i informace humanitního rázu /LN č. 17 přinesly rozsáhlý článek o průzkumu na pedagogické fakultě v Budějovicích. Byly položeny otázky, jako kdo to je Polonius, ve kterém díle K. Čapka je pan Povondra, jak vypadalo divadlo za dob Shakespearových apod. Průzkum dopadl tak žalostně, že nám připadá až trapné o tom psát*
Jak by dopadl podobný průzkum na naší škole si dovedeme všichni představit/.
Shodným pr-'jlčmem se »již delší-dc-bu zaobírá ©db. as. prom. ped. Miloš
Č'áŕmák,: Z jeh: bohatého materiálu nyní začneme přetiskovat alespoň s.eznamy
knih, jejichž četba by měla být samozřejmou součástí četby'člověka, který se.
honosí tím, že-chce vstoupit do kulturně a technicky vyspělé současnosti.

F r a n c o u s s_k á

l i t o jr a t u r a

p

°éc1ior: Román o Trisxancvi_a Izoló.S
François Villon: Básně V15.isty/j:
François Rabelais /1494-1553/: Gorgan.fea^á' Pantagruel
"' ' ,
Cyrano ê.o Bergerac /1619-1655/: Costa' na Měsíc
Pierre Corneille /l6.06.-16S4/:Cid
Molière /1621--1673/ fLakOriicc, Don Juan, Tartuffe
Jean de La F on ta in / f . 6 2 1 - V & 5 / "
Madan-e do La. Fayette /17. stol./: Kněžna de 0 lève s
Antoine-François Prévost /16Ç7-1763/: Příběhy rytíře
.J,os Gricux a Manon Loscautové
Voltaire /1694-1778/: CandideDenis Diderot /1713-1784/: Jakub Fatalista
Pierre-Augustin Jaron de Beaumarchais /173--1799/; Lazebník
Sevillský, Figarova svatba
François-René do Chateaubriand /1768-1848/: Atala
Victor Hugo
/1802-1855/: Devadesát tři, Chróm Matky Eoží v Pav / v •
r ísi.
Alexander Dumas /180.3-1C7C/: Tři muákotýři
Stondhal/1783-1842/: Červený a černý.
Honoré do Balzac ..••'1799-1350/: Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk
a bída kurtizán, některé z'-novel
Prosné r Méorimée /'1803-1870/: Carmen
Charles Baudolairo /1821-1067/: Květy zla
Gustave Flaubert /1821 -1000/: Paní 3oválová
Juľ.los Vallès /1832-1855/: Povstalec
Ŕnilo Zola /184 O-190,:/ť Zabiják, Nina t
Guy de Mauoessant /1850-1G93/: Miláček
Fdmonde de Rostandde /136.3-1918/: Cyrano z Bergera eu
Jules Verne /1828-19Ó5/: Vynález zkázy. Děti kapitána' Grahta.
Anatole Franco /1844-1924/: Ostrov tučňáků
Romain Rolland /1866-1944/: Petr a Lucie, Dobrý člověk ještě
žije, Okouzlená duše.
Roger Martin du Gard /1SC1-1958/: .Thibaultové
Jean-Richard Bloch /1884-1947/:
.. a spol.
. Marcel Prouc t /1871-192 2/: Sv/annova láska
- Colette - /1873-1954/: některé novely •
Auto in de Saint-jlxupéry /1900-1944/: Země lidí
2684/-57
•
/Dokončení se známu na stislo./

Ír-/
P
Je čtvrtek 19. 5 dopoledne. Již od autobusu
ke mně doléhaly zvuky amplionu, který právě
oznamoval, kdo se probojoval do finále stovky mužů. Ano, na novém stadionu VŠZ se bojovalo o.první suchfiolské rekordy. Počasí
řádilo, ¿jakoby o dobrých výkonech nechtělo
ani slyšet. «.Stovkaři doběhli a student Stokláska se stává přeborníkem školy
v běhu na 10C m, dobrým časem 11,6 vt., a tak to šlo celé dopoledne, jedna
snaha vyhrát za druhou, občas s nebe káplo, občas někdo na ochozech zaplácal. V poledne již byli známi vítězové jednotlivý ch lehkoatletických disciplín i celkové hodnocení fakult. V souboji fakult získala nejvíce bodů mechanizační fakulta /96/, agronomická fakulta byla druhá /93/ a poslední ekonomická 41 bodů.
Vítězové jednotlivých disciplín:

MeSo

Malý rozhovor:
Docela malý -rozhovor sJardou Štěpánkem, těsně po
soutěži:
"Jardo, jak se cítíš?" ;
"No přeci jako každý po vyhraném závodě - dobře."
"Co tě čeká a co- tě. nemine?"
"Maratonky, dres a samozřejměi diplcmy."
"A co atmosféra kolem?"
"Tuze málo lidí - příznivců
sportu."
"Díky."

100 m
100 m ž
400 m
1000 m
3000 m
štafeta
4'5fl00v,m >-,
štafeta
3x1000m
koule
disk
oštěp
výška
dálka

Stokláska
Teplá
Kroček
Štěpánek
Štěpánek
Švec,Palaš ,
K1 okočník,Ňyvák
Pešúla',Fořt
Bucek
Palič
Švec
Matoušek
Vočadlo
Stokláska

}1,6 vt
15,8 vt
53,7 vt
2:34,4
9:30,9

M
A
"A
M
M

50,o vt

M

8:39,2
12,93 m
36,88 m
45,70 m
160 cm
592 cm

A
E
M
M
A
M

Celá soutěž, závodníci i organizátoři /zhostili se svého úkolu dobře/
si zasloužili větší pozornosti suchdolského studentstva, proto těch několik teček v nadpisu. Nebo že by studenti VŠZ nebyli příznivci královny sportu?

O b l a s t n í

p ř e b o r y

l e h k é

a t l e t i c e :

Ve dnech 16. a 17. 5. 67 proběhly oblastní přebory v lehké atletico.
Z naší školy se jich zúčastnilo 12 závodníků. Bojovalo se nejen o tituly
přeborníka, ale také o nominaci na Universiádu v Nitře. Ve čtyřech disciplinách se podařilo našim závodníkům získat možnost startu na Universiadě
tím, že se umístili na některém z prvních třech míst. Jsou to: J. Štěpánek
v běhu na 1 500 m.překážek ./I. místo, čas 4:21,00 min/, J. Pohůnek za 3.
místo v hodu »diskem </43,:48!"m/ a zá!druhé místo ve vrhu koul-' ' 3,77 m/ a
nakonec M. Širc ve skoku vysokém výkonem 193 cm. Dobře si
ček v běhu na 800 m a Stokláska ve stovce a ve skoku dalekém.

2542/67

•> dl M. Kro-

IT ZAKUL IS

:tC2

Se sněhem se počasí vypořádalo, ale my jsme sněhu a vůbec
lyžování. zůstali dlužili. Podívejme se do lyžařského zákul^s^ Slavie VŠZ. Ta letošní sezona byla obzvláště zaujímavá' a úspěšná. Celkem 14 výkonostních tříd získali naši sjezdaři a 8 VT běžci. .Mezi nejúspěšnější sjezdaře,
nositele II. VT patří Kolín Hubert /2M/, Mališ Zd. /3M/,
Mrštík V. /4M/, Hrdina Jan /4M/, Pašialka Tomáš /1A/ a
Seidlová M^rijána /4E/V,v
Mezj. bpžoi řn.áme dva držitele I. VT: Krajňák Jan /3M/ a
Kynčlová L. /2E/. Heldes Jar. /IM/, Erlebachová M. /2A/,
Šmalclová J3. /4A/ získali II.., VT.
Z akademiských soutěží se nasi závodníci zúčastnili oblastních přeborů VŠ v Liberci a Akademického mistrovství
ČSSR ve Špindlerově Mlýně. Díky za připravenost na sezonu zaslouží i trenéři s. Kůs /běžci/ a s. Zvolský /sjezd./.

:)řu

d Č n í

Havhán

e k

Student Havránek Rostislav se stal přeborníkem kraje Praha ve sportovní
gymnastice mužů ve III. a II. VT, Tohoto velkého úspěchu dosáhl 15. března
v tělocvičně AZKG. Byl celkově ohodnocen 54,40 body. Havránek je odchovancem I. Mech. Také o třetí, čtvrté a šesté místo se podělili naši gymnasté.
Všichni získali III. VT'.
V přeboru kraje ve sportovní gymnastice žen ve III. a II.VT pro rok 1967
obsadila naše závodnice Lída Lozóvá /3. Ag./, 10« místo, a získala II. VT.

K

0 c T k

€X y r f i

20. dubna zakončilo A družstvo košíkové mužů utkáním se
Sokolem Krč soutěž druhé třídy MV ČSTV pro rok 66/67.
Skupinu A, ve které hrálo 12 družstev, vyhrála Slavia VŠZ.
V družstvu se vystřídali tito hráči: Jirák,Cigánek,Hanuš,
S em er ák, C e j p, J i r č an j1 S1 e z ák, Novák, Landa, Br z ob ohatý.
Nebude-li nadále změněno rozhodnutí MV ČSTV, budou vítězové jednotlivých skupin postupovat do vyšší soutěže - I.
třídy, bez kvalifikace. Tedy postoupí i naše družstvo.
Totéž družstvo doplněné Kubou a Fišerem /jinak hrají ligu/
nastoupilo proti Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt
/v NDR hraje I. ligu/.
1. utkání vyhrála VŠZ poměrem 71:40. Utkání bylo jednostranou záležitostí našeho družstva. Druhé utkání /30, 4«/„..
se hrálo v hale pražské Sparty. I těsný poměr 65:59' dává
našim naději na odvetná utkání VŠZ versiit TH Karl-Marx-Stadt na podzim v NDR.
A ještě jednou pod koše. V podzimním kole studentské ligy se našemu družstvu
košikářů B vůbec nedařilo. Kluci se chytli teprve v jarním kole,, kde poráželi i favority /VŠE,Přírodovědu, Strojní fakultu/. Nyní již zbývá "nejtěžší"
Stavební fakulta a "lehčí" Humanitní. Spolehlivě z-ahráli Pázler, Poláček,
Šulc, Vojtíšek,- Sluníčko, Vočadlo, Pospíšil a další. Zatím zvítězila bojovná
a chut hrát, ale je, třeba zlepšit techniku. A pokud aškdo si chce zahrát
také, jsou pro něho dveře otevřeny.
Omlouvám se KTV za to, že nemohu pro
nedostatek místa zveřejnit celou gymnastiku a ostatní podrobnosti.
2543/67

Na

zpravodajství spolupracovali:
Sýkora, Jandera, Kohoutek, Turek,
Kašák.
Zpracoval
-ft-

1

(

\ /
^ -

n

11

•m
m

a

M••¿-V

v
I

C

f»/3

v

U

/>

1?
i

S

j ž k . f

\

V

c *c

.
•v:.

)

To slunce se má.
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Chytilo jsen na pasece
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Až louky rozkvetou...

Postavili schody do nebe...

Já budu chodit
po špičkách.
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