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Na letošní rok připadá 50..výročí událostí, které byly již^
mnohokrát hodnoceny osobami povolanějšími než já. Přesto jsem si
chtěl aspoň trochu udělat obrázek, co se to vlastně dělo a jak
to vypadalo těsně před tím, než m d l výstřel 3 Aurory. Ani dějepisci' se neshodují v,tom, zda. to bylo zavraždění oblíbence carských manželů mnicha Rasputina 1. ledna 1917, nebo již stávky v
Petrohradu v říjnu a v listopadu 1916, nebo
kdo ví? Snad
bude nej lepší podívat so na dva poslední dny, ve kterých to vše
vyvrcholilo.
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^

DNY

Za svítání 6. listopadu 1917 přišla milice a vojsko uzavřít tiskárnu, kde se tiskl Rabočij Puyc a Soldát. Okamžitým zásahem dělníků a revolučního vojenského výboru /dále VRV/ byla
tiskárna otevřena a odpoledne Rabočij Put vyšel. VRV vydal prohlášení, že sovět je v nebezpečí a uvedl jednotky do pohotovosti, Ve Smolném zasedal nepřetržitě ÚV. V 11 hodin ICerenskij oznámil, žo se obyvatelstvo vzbouřilo, a že dává zahájit soudní
stíhání a zatýkání. ICerenskij se radil s generály v Zimním paláci střeženém ženským praporem. Junkeři kontrolovali dopravu ve
městě, nádraží, telefonní a telegrafní ústřednu. Ve 14 hod. odpoledne vydal Kronštadtský sovět rozkaz plavidlům, jednotkám, a
velitelům odebrat so do Petrohradu bránit revoluci. Rudé gardy a
nákladní vozidla směřovaly do Smolnéhoj začalo se vydávat střelivo. Armádní štáb so rozhodl zničit mosty, ženisté však narazili na odpor Rudých gard.
V 18 hod večer požádal Lenin, který nebyl v ÚV pro neshody
s některými členy, o povolení dostavit se na ÚV. Asi v e 21 hod.
dostal telefonické odmítnutí.
Píše dopis, ve kterém nabádá tJV,
aby neotálel s akcí,- ,!....V žádném případě nenechávejte moc v
rukou ICerenského a spol. do 25. října /7. listop./:
rozhodněte
o věci bezpodmínečně dnes večer anebo v noci.11 Nakonec v přestrojení přece jen odešel do Smolného a naléhal, aby byl nejdříve
obsazen Zimní palác, ve kterém byli junkeři, 200 kozáků a 200 dobrovolnic, celkem 2000 vojáků. Mezitím přešla půlnoc a nastal
rozhodující den - 7. listopad.
25 minut po půlnoci zahájil v;eruský ústřední výkonný výbor
sovětů mimořádné zasedání za přítomnosti delegát1" II. sjezdu" sovětů. Protože výbor neměl právo přisvojovat si funkci sjezdu těsně před jeho zahájením, opustili bolševici zasedání a byla
schválena menšovická rezoluce.
Ve 2*3Q hod. ráno žádal ICerenskij o posily, většina jednotek však bud odmítla a vyhlásila neutr litu, nebo se Apřipojila
k VRV.
Rudí gardisté se zmocnili telegrafní ústředny,.nádraží a
tiskáren. V té dobo již město vědělo, že Lenin je"ve Smolném a
řídi povstání. Dodávka proudu do vládních úřadoven byla ořerušena, narnořníci obsadili státní banku.
Obsazením a kontrolou telefonu byl Zimní nalác prakticky
odříznut od světa, až na dvě tajné linky, o kterých povstalci
neveděli. Ministři byli na útěku, junkeři se zabarikádováli v
palaci.
V 9 hodin obklíčily povstalé jednoty většinu svých cílu.
kolem 10 Hodiny uprchl ICerenskij v autě amerického přidělence
Whitehouse a doufal, že kolem 12. listopadu bude zpátky z fronty a obnoví pořádek. Od této chvíle je.i zastupoval dr. ICiškin.

V li. hod. se otevřela vězení a byli propuštění političtí
vězni. K VKV se nľipojila obrněná divize. Asi v 1 hodinu odpoledne se ve městě objevili gardoví námořnici, byl obsazen válečný přístav a zatčen štáb námořnictva. Velitelská lod Amur zakotvilo vedle Aurory, námořníci se vylodili na břeh připraveni k
útoku na Zimní palác.
Ve 2935 hod. se konala ve Smolném schůze petrohradského sovětu, kde Trockij sdělil, že Prozatímní vláda již neexistuje a
Lenin vytyčil první úkoly vlády sovětů: vyhlásil její první opatření: dekret o . íru, dekret o půdě, dekret o dělnické kontrole výroby.
Všechny obchody byly otevřeny, doprava normální, nebyla prolita jediná kapka krve. Kolem poledne začali obkličovat Zimní
palác, který jediný byl ještě v rukou Prozatímní vlády.
Kolem 6. hodiny večerní odevzdali parlamentári dr. Kiški•novi ultimátum, aby sevláda do 20 minut vzdala, jinak zahájí
palbu z Petropavlevská pevnosti a válečných lodí. 20 minut uplynulo a Palác požádal o dalších 10. Po jejich uplynutí obsadily oddíly VKV budovu štábu. V 6°40 hod. zaujala svá postavení
před palácem obrněná auta povstalců. Kozáci odešli ze stráže a
i se zbraněmi se vrátili do kasáren. V 8 hodin nové ultimátum
P Láci: 10 minut, nebo zahájíme palbu.
i

Děla, která měla zahájit palbu z Potropavlovské pevnosti
nebyla v pořádku, měli je přijít opravit dělostřelci z výcvikového střediska námořnictva. Zasedající menšovická frakce zdržela zahájení II. všoruského sjezdu sovětů. K Zimnímu paláci
přicházeli noví rudl gardisté, další dělníci byli. vyzbrojováni,
V 9°40 hod. zazněl první varovný výstřel z Aurory na oalác,
signál k útoku. Také Petropavlovská pevnost zahájila palbu". Ozvaly se pušky a kulomety. Ze štábu stálo telefonovali, kdeže
jsou posily.
Kolem desáté se vzdal ženský prapor, vyděšený střelbou a
kanonádou. Ve Smolném byl konečně v 10*40 hod. večer zahájen
li. sjezd sovětů. Eseři, menševici a někteří další hodlali "opustit zasedání. Odešla však nejvýš čtvrtina delegátů. Když bylo zasedání přerušeno, asi ve 2°30 ráno, již S. listopadu, děla umlkla.
. Povel ke zteči byl dán již před půlnocí. Oddíly vnikly nemocnicí do paláce a během hodiny byla polovina budov v jejichrukou. V ľ 10 hod, byl poslední ztečí "dobyt Zimní palác. Zatímco probíhalo odzbrojování junkerů, byli v Malachitovém sále zatčeni ministři.
Zasedá-v sjezdu byle opět zahájeno. Výzva, schválená vetbinou proti dvěma hlasům a při dvanácti absencích, ohlásila svržení o zatčení i-r o zatímní vlády a program sovětské vládv. Bylo
5 hodin ráno.
Podle Dějin S3SK L. Aragona
zpracoval -pš-
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Bilancování. Toto slůvko se objevuje nejčastěji koncem, aí již kalendářního
nebo školního roku. Chtě-nedhtě, musím jej užiti také, i když před nějakým tím
pátkem sačal školní rok a do nového roku je ještě moc práce.
| /
„
x
Listuji v poznámkách z loňské celoškolske konference CSM u nas a spolu 3e mnou
Vláäa Novák - tajemník CV ČSM na naši škole.
^

O j Láäo, chtěl .jsem původně s tebou mluvit o kolejích,menze
ale o tom je již •
s něco v tomto čísle napsáno. Budeme se tedy trošičku "štourat" ve věcech, které
právě loni vyIIy o konferenci na světlo, ale to světlo bylo takové bledé.

N

Jak .je to letos s přípravou konference?
Pi-ávě nyní probíhají a nebo již proběhly výroční schůze jednotlivých ročníků.
Na těchto sezeních se mimo jiné navrhují kandidáti, kteří by měli splňovat podmínky pro funkci v CV ČSM. Do CV budou voleni na konferenci. Chceme, aby bylo
\ j letos více kandidátů, než má být zvoleno. Na CV zpracováváme zprávy jednotlivých
úseků a sestavujeme návrh na usnesení, kterému samozřejmě věnujeme více času a
odpovědnosti, než jako tomu bylo loni.
Doufám, že máď přehled o průběhu výročních schůzí?
Na některé stačím jít,ale na většinu je vyslán někdo jiný z CV. Jinak se to asi
nddá kontrolovat.
Loni se hodně mluvilo o ně;j.akém novém po.jetí struktury ČSM u nás na škole. Hodláte /.jako CV/ zau.jmout k tomu své stanovisko a to také prosazovat na konferenci?
Tak za prvé, Franto, nic nového pod sluncem;.říká ae. Mluvilo se tenkrát o Fakultních výborech /dále již FV/ a ty už "pracovaly" před několika
lety. Nechalo
se toho.
Í! A za druhé: budu zde hovořit pouze za sebe, protože CV se sejde koncem října,
kde se tyto věci konečně vyřeší. Podle mne je jakákoliv struktura na draka,
—
í když obsahová nápln a aktivita každého z nas, svazáků, bude špatná. Nechci zde
nijak zlehčovat úlohu struktury, ale ta sama o sobě nic nevyřeší a ani nemůže.
t
f
j Teď "pracují " Fakultní akademické rady /FAR/, které jsou složeny z ročníkových
předsedů ČSM. V čele FAR stojí místopředseda CV pro danou fakultu. Tedy orgán
navolený a tudíž nemůže mít právo rozhodovat.
Důvodů pro vytvoření FV je dost. Fakultní výbory strany a děkanáty chtějí rovno_
^ cenného partnera. Činnost fakulty 3počívá momentálně na jednom člověku /místopředseda/ a jestliže ten vynechá, nepracuje celá fakulta. Obrovské potíže jsou
a agronomické fakultě, kde jeden člověk "obhospodařuje" 15 ročníků - to se takhle nedá zvládnout. Další důvod prp,je těžkopádnost CV ČSM. Výbor má 21 lidí. Uznáš tedy, že než se tenhle kolos rozjede, tak to trvá věčnost.
_L\ P^ofci mluví hlavně kádrové obsazení funkcí. To je ovšem jen velmi stručně. Solidí rozbor by si sám o sobě vyžádal několika štránek. V současné době se na něm
. pracuje a delegáti s ním budou na konferenci seznámeni současně se stanovisksr. CV.
I
A jak by . sis
tedy představoval spolupráci FV s CV ČSM?
V'
^y se ^tenčil na pouhých devět lidí, což by se projevilo v jeho pružnějším
y,
jednání. Zabýval by se pouze celoškolskými záležitostmi a všeobecnou koncepcí,
'kterou by rozpracovávaly podle konkrétních fakultních podmínek FV. Bylo by to bez
zbytečných mezičlánků, a tok informací z CV na FV a opačně by byl podstatně rychlý lejší a serioznější. Riziko je právě v tom, že případnou neaktivitou FV, by celá
tíha ležela na devítičleném CV. Zas narážím na zkušenosti ze skutečnosti - malý
—
zájem lidí něco dělat pro druhé a tím i pro sebe.
|—-—'Obsahová náplň. Jak se zamýšlíš nad tímto problémem?
j\rrávě
tady hledáme kořeny buzení zájmů u študáků o práci, tady chceme lískat a/ utoritu studentů /bez autority nemůžeme dál prosazovat zájmy a připomínky študáků/. Možná, že si ani neuvědomují,že právě jejich naprostý nezájem,nám stěžuje prosazovat návrhy, které by pomohly hlavně jim. Konkrétně se chceme zaměřit na SVK,
yy*~Xna spolupráci se Slávií přjQpodnikání různých sportovních zápoleních, na zajištění
j ¿/jazykových kursů pro zájem o cesty do zahraničí, obnovit besedy v našem Klubu a
'
samozřejmě i vám - časopisu Impuls
pomoci.

\

<pi
O

^OÍQlĽ2Qalscteích_dvou_Bríp^
Právě tak.Jenže to je problém s velkým P. No uvidíme.
'j \ Uvidíme? Díky, Lááo, za informace.

zaznamenal -ft-
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Js uterý 3.října tohoto roku.
S 1:1 o H L I zvonilo no dar.Ha zdar "Vlteyě" - yysokoükolskénu klubu- v ľrazs.iTa zda VGO.I.u, co se ou:'.: ooct ,"ieho sxr
chou dít.
Začalo to vlastně nedávno.Po diplonatick/ch heúspěsích
o získání ?o£ína. C taroněs ts.'.7ch •i/nů, Padiopaláco a tak
dále, svitla nadáje - "onvicJr'r palác.Objevilo se v^ak tolik
těžkostí, Le z toho v-mikla perspektivní naděje.
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Odcizení .
Chodím po schodech
/nahoru
dolu/
odpočívadlo
tři kroky •
/tam
a zpět/
nepočítaně pater
beze dveří
o, zase
odpočívadlo
nikde světlo
jen tu a tam modravý příslib
už dávno jsem ztratil
cit
smysly klamou víc než zdrávo
po schodech stoupá
a klesá
/co já vím zda ne;5 to jí/
mé
dřívější

íJ

Oa

nalezlo cíl
změnilo se na stroj- k hledání
/
\
právě toho cíle •-' f] '
1
/existuji?
neexistuji ?/

Petr Hudec
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vühö o v / z d u c M j c o 'v z du c k
Vážení,
vždycky si ř:'ká:.;, že tonu tak není, že cosi v nás je, že cosi
v nás bojuje. Zlobíme se sami na sebe, ale hlavně na ty druhé.
Jak mohou být ti druzí, na které právem či neprávem nadáváme
jiní, když mý jsme jejich odrasem, když mý j sme tací jako oni
/nebo ještě více méně horcí/. Oni se bojí, oni jsou pohodlní,
oni ... a my jsme zrovna takoví.
Říkáte si, proč ta skepse, proč nás osočuje. Podívejte se
však se mnou do. zákulisí této skepse či jak tomu budete říkat.
Na tiskovce v novém Vysokoškolském klubu se hovořilo o ledačems, ale hlavně: kdo tam bude bavit sedící a jaký to vlastně
bude. riuvilo se o tak zvaných
dnech fakult. Jde o dny /většit
nou v sobotu/, kdy na jevišti nebo prknech, které znamenají
svět, bude dle předem připravené a nadřené libosti dělat program některá z pražs1 ;,'ch-fakult. Studentské soubory, divadélka, orchestry a tak dál, -budou zde moci ukázat co dovedou, povědět, co chtějí říct, zasmát se tomu, čemu je nutné se smát,
napadnout toho, kdo si to zaslouží, zahrát si co se líbí jim
a přítomným. Provádět recesi, kterou je tak štědře obdarem občan - student.
V duchu jsem počítal, kolik nás vlastně studuje na naší
škole. Kolik lidí dělá něco, z čeho by byl jeden večer - dvě
hodiny programu a přišel jsem na to /posuzuji-li minulý školní
rok a letošní začátek/, že no;.'srn e schopni udělat jeden dobrý
večer. Jestli teči říkáte ano, tak mi vysvětlete, jak je možné,
že klub zeje prázdnotou /nepočítám do toho nějaké ty pozvané
skupiny a samozřejmě ani restauraci.', že tam za celý minulý
školní rol: neproběhla jedna kloudná studentská akce. Ho nezlobte se, ale jaké na to může být reakce? Někde shánějí pracně
místnost, kde by se mohli pobavit a co my? Hledáme, kdo by to
začal, kdo by nás bavil nebo aspóň uspával.
Tak co, chytla vás také skepse a nebo dokonce vztek na
sebe? Nebo vztek na mě? Osobně si myslím, že budeme cepenět
dál;
-mannP. S. Kdyby jste si to náhodou rozmysleli, tak je klub i
Impuls pro vás otevřen.
-nann269S/67
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Interview s vedoucím

menzv -r s. Rudolfem Burešem.

my

0 menze se už toho napsalo moře. Zprávami kolejní rady
v
počínaje a "komunální kritikou" na špinavé hrnky konče.
-Cí
Protože se v poslední době začaly množit hlasy studentů reptající, že
se v mense vaří čím dál tím h°ř a že se tam patrně dějí neplechy čemuž ještě přilil olej do ohně článek v předposledním Studentovi o
jiných menzách atd, rozhodli jsme se, že se tentokrát podíváme přímo do jámy
lvové a zašli jsme si za jejím vedoucím, s. Burešem.

Největší stížnosti jsou na velikost porcí masa. Často se stává, že mnozí stravníci dostávají i dvakrát menší /!/ porci, než jejich šíastnější kolegové. Maso je'navíc kolikrát nepříliš chutné, a někdy na něm člověk opravdu nenajde
ani kousek libového. Jak je tohle možné?, zeptali jsme se s. Bureše:
"Denně provádím průběžnou kontrolu podle nerem. Maso vážím po 10 porcích. Každá jednotlivá porce bez kostí, má v syrovém stavu vážit 7
dkg. Tato váha se úpravou jídla /vařením atp./ snižuje až na 4,4
dkg-. Poroe syrového masa s kostí o váze 10 dkg se svaří na váhu 6,7
dkg. Samozřejmě ve velmi obtížné získat jednotlivé porce masa o
přesně stejné váze. Snažíme se však dosáhnout toho, aby rozdíly nebyly příliš velké."
Během našeho interview se dostavil šéfkuch ř, který dodává: "Někdy se ovšem
stane, že skutečně někdo dostane příliš malou porci. Uznáváme, že to může být
naší vinou, proto se napříště vynasnažíme, aby kuchařky, v případě že porce
bude skutečně příliš malá, ji doplnily hned na talíř."
Na koleji také panují názory, že k přípravě sekané, karbanátků apod., se používá starého masa které zbylo z minulého dne. Co je na tom pravdy?
"Pokud jde o tento názor, v žádném případě se nezakládá na pravdě,
svorně tvrdili šéfkuchár i vedoucí mensy. Do kuchyně dostáváme 2/3
zadního masa, a 1/3 předního, kterého právě používáme k přípravě
těchto jídel."
Další otázka se týkala studených večeří. Například tuto neděli a sobotu /14=15. 10./ nebyla vůbec vystavena tabulka s vyznačení m obsahu sáčků. Zjistili
j.sme přitom, že se obsah některých sáčků neshodoval. Jeden z kuchařů se na
tento dotaz ozývá kuriózní odpovědí:
"Pokud došlo k tomu, že se v některých sáčcích, konkrétně tuto neděli,
objevila vejce a v některých nikoliv, došlo k tomu tím, že jsme měli 2 druhy večeří. V jednom z nich byla právě zmíněná vejce. Náhodou
jich 9, slovy devět /???/ zbylo, a kuchařky je tedy přidaly do ostatních sáčků. /Pozn. red.: my jsme zajímavou shodou okolností přišli na 4 tyto sáčky/. S tou tabulkou máte pr«vdu, postaráme se o nápravu, aby se každý mohl přesvědčit, co mí v sáčku mít."
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Kvalita polévek také není v poslední době valná. Dali jsme si předložit jídelní lístky za poslední měsíc a zjistili jsme, že se v mente vaří asi 6 druhú polévek, které se stereotypně opakují, a drtivou většinu tvoří kroupové a
rýčové polévky. Strávníci tvrdí, že hrachové polévky následují vždy po dni,
kdy byla hrachová kaše - tedy, že se vaří ze zbytků. Šófkuchař odpovídá:
"Hrachová polévka se vždy vaří z hotového polévkového přípravku. Ostatně používání jídel z minulého dne je zakázáno. Vím, -že polévky nemají vysokou úroveň, a budeme.se tedy snažit o nápravu-.* /Uvidíme,
pravil slepý - požn. red./ Máme ale potíže se zásobováním a to nejen
pokud jde o polévky. Již rob jsrae např. nemohli vařit draíkovou polévku, protoŽQ nebyly žádné drštky. V důsledku uzavření Suezského
průplavu a tím Omezení dovozu je nedostatek fille, a pokud ho občas
dostaneme, pak pouze z protekce. /No, no! - pozn. red./ Rovněž i poIčud 'jde o zásobování ovocem a zeleninou, máme potíže. Suchdol je je;šte počítán jako venkov a nemá tedy nárok na přednostní dodávky jako
Praha. Zeleninu dostáváme z JZD Kněževes' a ovoce z Horoměřic, často se stane, že ovoce nedostaneme vůbec. Jednou se. nám dokonce stalo, že jistý řidič zásobovacího
V
auta dostal nalou výplatu a odmítl jezdit, takže jsme
A C dva dny zůstali bez másla!"

<<3> j
/

Další častá stížnost studentů - když je kvalitní a chutné jídlo, např. čevabčiči, nebo párky v těstíčku, atp.,
dostane se pouze na několik prvních vytrvalců. Ostatní,
kteří mají delší 'vyučování, nebo méně odvahy se probojovat až k okénku, se musí spokojit s druhým jídlem. - Z
předloženého plánu zjištujeme, že v průměru 1/3 jídel
je lepších /avšak pracnějších/ a zbývající 2/3 méně oblíbených /ale rychleji zpracovatelných - pozn. ved. menzy./. Vedoucí menzy odpovídá:
"Nebylo by velkým problémem udělat obrácený•poměr. Kupříkladu již zmíněné párky nejsou výrobně drahé, ale dají více práce. Kromě toho není
také možno dělat některá jádla do zásoby a tedy i v dostačujícím množství. Např. smažený sýr je nutno podávat teplý, proto připravujeme
maximálně 60 porcí. Personál je v době výdejje obědů a večeří příliš
zaměstnán a nemůže tedy být ve špičce současně u plotny i u okénka.
Z téhož důvodu také nemůžeme vyhovět návrhu - podávat oblíbenější
jídla po etapách, aby se dostp.lo i na ty studenty, kteří mají výuku
až do 14 hod. Když už jsme u této otázky, rád bych poznamenal, že již
delší dobu máme nedostatek pracovních sil. Stále nám scházejí čtyři
osoby na doplnění personálu v kuchyni, a nyní jsou navíc dokonce tři
kuchařky nemocné. Jak vidíte z toho co jsem vám již řekl, máme často
skutečně v naší práci potíže, ale přestop jak kuchaři, tak i ostatní
personál máme opravdu zájem na tom, abychom vařili dobře a aby naši
strávníci byli spokojeni. Někdy se však i přes naši nejlepší snahu
stane, že se něco nepovede a proto bychom byli rádi, kdyby nás v tomto směru studenti pochopili."

To vám věříme, ale přesto máme dojem, že některé závady se vyskytují poněkud
častěji. Například knedlíky, velmi obvyklá přiléhá, j- ou někdy studené, jindy
zase spařené nebo dokonce i slizké. Proč k tomu dochází?
Po této otázce nás vedoucí menzy vybídl, abychom se s ním sami šli podívat na
přípravu knedlíků. V kuchyni j.sme uviděli několik velkých hrnců naplněných již
hotovými a nakrájenými knedlíky do zásoby. Ochutnali jsme je a zjistili jsme,
že jsou skutečně výborné, houskové, dobře vyhynuté a uvařené, no prostě přesně takové, jaké byste si příli mít i doma. Kámen úrazu je ale v tom, že. tyto knedlíky musí vydržet po celou dobu výdeje jídel, to zn. přibližně tři hodiny/!/ teplé! Proto se dávají nad páru a přihřívají se. Personál jim pak už
nemůže věnovat pozornost a nakonec je všechno buď studené nebo naopak přepaře né.
\
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S. vedoucí nám přislíbil, že i pres nedostatek personálu se postará o nápravu,,
Poté jsme se zeptali vedoucího menzy, jak je to s přídavky jídel a s chlebem k polévkám.
"Přidáno musí dostat každý kdo o to požádá, a to hned, jakmile
dostává jídlo, aby později nezdržoval provoz. Rovněž chleba se
musí dostat na prvního i posledního strávníka. Máme ho vždy dostatek, ale vyskytuje se nepěkné jednání některých studentů, kteří si nejen vezmou více chleba než stačí sníst, ale dokonce si někdy přijdou i s taškou a berou si neúměrné množství chleba sebou.
Jsou na tom tak finančně špatně? /Anebo si pěstují na koleji králíky? - pozn. red./ Trestuhodné na tom je, že se pak většina tohoto chleba objeví v koších na odpadky! Také máme stížnosti na nezodpovědné studenty, kteří si z mensy odnášejí inventář, jako
slánky, talíře, tády, příbory atd."
To je jistě nepěkné, ovšem i my máme určité připomínky na vaši adresu. Konkrétně tedy na čistotu nádobí. Již několik roků si studenti stěžují na špinavé hrnky a příbory. Hrnky prý vypadají jako by si na nich někdo brousil
zuby, ucha jsou ulámaná atd. Odpovídají střídavě vedoucí a skladní:
"Hrnky se každodenně myjí strojem a dvakrát týdně se myjí ručně.
/???/ Dlouho jsme je již nevyměňovali. Uznáváme, že některé hrnky vábně nevypadají, je to však zejména vada porcelánu - který je
nižší kvality. /Nešetřil zase někdo? - pozn. red./ Na skladě máme
nových hrnků dost, v nejbližší době je tedy budeme postupné vyměňovat ."
Většina studentů má za to, že hodnota jídla v menze je nižší, než 6,15 Kčs
na jedno jídlo. Nedávno prý bylo na 1 talíř přidáno 85 haléřů, a není to
nikde vidět. Co je na tom pravdy?:
"Je mylným předpokladem, že hodnota samotného jídla je 6,15 Kčs.
Cituji normy: Na potraviny
5,30 Kčs
Režie /el. proud, mytí/0,85 Kčs
Celkem
6,15 Kčs.
Závěrem několik bodů:
1/

Pokud bude mít kterýkoli student stížnost na kvalitu jídla, čistotu
nádobí atp., může ihned a bez ostychu přijít za s. vedoucím Burešem
/Jeho kancelář je po pravé straně kuchyně/

2/

Kniha přání a stížností je vždy u službu konajícího kuchaře, který ji
na požádání předloží.

3// Personál kuchyně je povinen vystupovat vůči 3trávníkům korektně a slušně; totéž se očekává od nich.
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4/

Kdo si bude chtít dát přidat, pak ihned oři výdeji, aby později nezdržoval provoz /musí dostat přidáno!/.

5/

Kdo bude chtít více chleba k polévce, může požádat kuchařku u okénka.

6/

Pokud si někdo hv.de jídlo odnášet z menzy, musí vrátit nádobí nejpozději do druhého dne!

7/

Stravenky na příští měsíc se budou prodávat 7 dní předem.

Poznámka: Vedoucí menzy s. R. Bureš nastoupil do naší menzy teprve nedávno,
a nebylo by proto spravedlivé připisovat všechny potíže na jeho vrub, naopak, po našem rozhovoru s ním jsme došli k závěru, že 3e upřímně snaží o
nápravu, aby mensa sloužila studentům co nejlépe. Mnoho nedorozumění mezi
strávníky a mensou jsme mohli vyřešit ihned na místě a můžeme naše čtenáře
ubezpečit, že se na s. Bureše mohou se svými připomínkami vždy s důvěrou
obrátit.
..
.„_
n.
Trm
rozmlouvali -AMD- a -VTToto interview se konalo 16. října 1967. Pracovníci menzy na mnohé.i
připomínky reagovali ihned, a tak jste si jistě již všimli sami, že se již
hned v následujících dnech radikálně zlepšila kvalita polévek a i kvalita
jídel je velmi dobrá, i když to sem tam ještě trochu skřípne. Za snahu tedy musíme menzu pochválit, ale abychom to nezakrikli!
- redakce-
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Schránka
IMPULS ká kolej
lefoního
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chlapecvedle teautomatu.
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Též veškeré svoje
příspěvky do čísla, připomínky a
kritiky dávejte
do této schránky.
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Tichá,uzavřená
osoba prostřednic-tvím této rubričky
najde své druhé já.
Za řádek se bude vyžadovati 25 ha-/ v O
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Silonové prádélko se svléká
zpravidla večer, ale nezřídla i
jindy. Kdo se svléká před zrcadlem,
přesvědčí se na vlastní oči, že mu
silon nepřidává na objemu ani coul
z žádné strany, A jak lehce sesvlékái
Je hladké, Svlékáte-li silonové kombinátko normálním způsobem,
tedy horem, přes hlavu, nezachytává
o uši. Někdy však přijdete domů a
únavou nebudete s to ani zvednout
ruce. Buď jste nosila břemena, nebe
celý večer hlasovala, nebo vás nechali lupiči stát přespříliš dlouho
s rukama vzhůru. Svléknete se tedy
pohodlnejším způsobem: kombiné si necháte sklouznout přes boky
11a zem. Svlékne se samo, je hladká jako ještěrka.
Mohou na sta ti pády, kdy budete unavená geště víc. Přijdcto například ze Silvestra a nebudete inít chut se svlékat vůbec.
ITedělejte si tedy násiľ
Vyspíte se v silonu, nikdo to ani nepozná. Nemačká se ani nemuchlá. Ráno vstanete a bude te jako ze
škatulky.
Víte, co to je odernost? Silon má odernost velmi malou,
Znamená to, že se silonové kalhotky neprodřou tak snadno. Tuhle vlastnost oceníte,
jestliže musíte celý
den sedět třeba za poštovní přepážkou nebo máte-li ve zvyku je.zdit po zábradlí.
Silon je pevný,
Tahá-li se s vámi každé ráno sestra o konibině, nemusíte mít o
ně strach, je-li ze
silonu. Kombiné ze silonu se při tahanici nepřetrhne. Přetáhneto-li sestru, budete je
mít vždy celé pro sebe.
A jak dobře se pere! /silonové kombiné/. Nečistota totiž
neprostupuje vlákno skrz naskrz, zůstává pouze na povrchu. Stačí
prádlo lehce promnout ve vlažné vodě s přídavkem saponátu, a pak'
pověsit, aby uschlo. Silon se tc ¡tiž nemusí žehlit. Jste-li však

ci a ruce.
Vzpomeňte si na to, íž~'se budete večer svlékat! • I
/František Nepil/
REFLEX
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Hamburský advokát a chemik Werner ICoch zaznamenal a zakreslil pro zemědělské odborníky vskutku zajímavý patent z německé
dílny. Je to vynalézavě zkonstruované kladívkové zařízení, které
má zajistit dostatek kvalitní chlévské mrvy«Jelikož je mrvy málo,
vřele doporučujeme.k nastudování.
Popis k obrázku: Jakmile kráva pocítí vyprazdňovací chutě a
nad zve "lne oháňku, kladívko jsoucí v předu klepne milou krávu do
čela, zvíře se lekne a uskočí dozadu, takže se vyprázdní do odpadního žlábku za slámou, což je účelem vynálezu.
Pan Koch se vš ak nezmiňuje, jak se tento duchaplný přístroj
uplatnil v praxi a kolik krav to přežilo. To už nechal na vás,
zda-li tento vynález vyvede naše. zemědělství z bryndy, či nikoL
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Kobylo toho přespříliš. Napoleon /samozřejmě/, vondotta, cizinecká it-gic a neurčité le^en/y o hornaté a možnaté zemi - a to
by tak bylo*
Všechno začalo asi o týden dřív v Nice. Jeden z několika tuctu beatniku, kteří tráví své letní dny čtyřiadvacet hoclin na pláži, so jednoho dne rozhodl jet na Korsiku. Okamžitě se jeho myšlenky chopili další. Zbývala jen maličkost - sehnat 42 nových franků a 80 contimů na nc j levnější lodní lístek.
Přirození, nikdo 42,30 P nesehnal. Po jistém úsilí jsme však
sehnali Bala^nu o jejího kapitána - pardon, komandanta, který nás
po troše přemlouvání vzal zadarmo, nádavkem ke svému cementu. Loo.stop v pravém slova smyslu.
Doopravdy však všechno začalo již asi o pět let dříve. V městské lidové knihovně tehdy instalovali výstavu malíře Josefa Hubáčka, zejména jeho obrazů z Iľorsiľr/ z lot 3.926 a 27* Div ok/ a rozbarvoný ostrov se okamžitě stal erotickým a velmi vzäá>oným snem - cosi jako ľalajsko, Jamaika nebo Island.Když potom ton kdosi oznámil,
že tam jede, bylo mi všechno jasné: teď nebo možná nikdy. Osud nehraje člověku do rukou dvakrát.
Těžko říci, co nás vzbudilo; zda zima, vlhko nebo nedočkavost.
Vstali js:*o právě včas, abychom se mohli ještě tři hodiny dívat na
smutnou zelenou 1 :rásu bozlos/ch kopou, severního poloostrova Can
Corso, na vesnicky přilepené ke skále a na fantasmagorioké věže" Jano vanu? kterých jo kolem ostrova 76. ?o třech hodinách -jsme pak zakotvili v Paatiij dali si první korsické víno a koupili korsické
guloázky, o třetinu levnější než citaro ty ve Francii. Čímž začalo
ne¿fantastičtějších šest dní z dlouhých prázdnin toho roku.
Neumím si představit zemi, kdo by na menším kousku bylo natěsnáno víc krásy. Necelých devět tisíc čtverečných kilometrů, sto
osmdesát kilometrů ze severu na jih a osmdesát' z východu na západ;
za den se dá odštěpovat odkudkoliv kamkoliv. Á na tenhle ždibínek
půdy se vejde všechno. Dostatek pláží oro milovníky lidských stád,
ale i pro naprosté samotáře, s mořem azurovém, byl-li kdv' v moři
azur, s herbábným, sluncem pálivý® pískem, či s pobřežím;: skalná tým
a^s mořskými jožky. S dvouapultisícovými velohorámi, pokrytými šest
mosicu^snehem. S vinicemi? olivovými háji, divokými kaktusy a jehličnatými lesy. S horskými jezery a s kanóny kam jinde všudypřítom2697/67
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né slunce nesvítí nikdy. Se středozemními středověkými mostecky
s hradbovím a s prádlem přes ulici, i s pouští, chcete-li. Se
vším. /Všechno se zřejmě nedá vyjmenovat./ A to všechno je protkáno, prostoupeno, přímo ztotožněno se sluncem, ráno hřejivým,
na pláži pálícím a při stopu na silnici žhavícím. Stopoval jsem
v trenýrkách.
Lidí hostil ostrov spoustu — některé podle, jiné proti své
vůli. Byli či jsou tam Iberové, Ligurové. Féničané, Etruskové,
ICartaginciŘímané,'Vandalové. Ostrogotové,vLangobardi, Saracénové, Frankové, Maurové, Toskánci, Řekové, Zádi, Pisánci, Janované, Aragonci, Francouzi, Angličané, Italové. Z této neobyčejné změti vznikli ICorsičané, jejichž jazyk se nejspíš česly jmenuje korština. Zní jako italština, nedá se mu rozumět a čítá údajně devět dialektů.
ICorsičané i sou velmi pohostinní, pročež se tam dobře stopuje, chudí, pročež odjíždějí do Francie /o tom později/ a jsou to
velcí vlastenci. Proto snad měla Korsika za první světové války
největsí procento padlých ze všech Francouzských departementů.
Hají typickou stredomorskou mentalitu, a Francouzi z kontinentu
o nich říkají, že jsou loni*i. Já si spíš myslím, žejim závidí
jejich věcné slunce. Které jim závidím taky.
V roce 1962, po svém neslavném pobytu v Alžírsku, se na ostrov přestěhovala cizinecká legie. Je nyní ve třech městech - Bonifác io na jihu, Corte uprostřed a v Calvi na severozápadě. Vyznačují se červenými čepicemi, a vůbec barevnými uniformami a tím,
že ve svých sídlech postavili v upomínku na svou minuloct památníky, které si v ničem nezadají s výtvory socialistického naturalismu. Čím se zabývají, nevím; jen jednou jsem je viděl jak hasili lesní požár.
Oheň k ostrovu patří bohužel nerozlučně. Co chvíli jede člověk po kilometrv spálenou zemí, s černotou kolem a s pachem čmoudu ve vzduchu. Pikal jsem si jednou, že by bylo zajímavé vidět
vlastní oheň, a deset minut nato jsem jedním-projížděl. Plameny
po jedné straně silnice, plameny po druhé, asi dvě stě metrů jsme
tak jeli, aniž by se byl řidič náležitě vzrušil. Když jsme byli
mimo dosah plamenů, v klidu dokouřil cigaretu. Než ji vyhodil z
okna, pečlivě ji zdusil.
Po alžírské nezávislosti se na ostrov přestěhoval ještě jeden druh lidí - věru daleko užitečnější než legionáři - alžírští
usedlíci, koloni. Na ICorsice pokračují v tom, cp dělali v Alžírsku - v pěstování révy a pomerančů, kterých tu předtím bylo j°n
pomálu. Zdá se, že za těch málo let udělali skutečně nebývale
mnoho, zejména na severovýchodě. Jeden z kolonu mi vyprávěl, jak
koupil naprosto panenskou půdu, kterou musel nejdřív zbavit houštiny - maquis - a kolik usilovná práce do ní vložil, než mohl
založit prvví'vinici. Uspěl; na rozdíl od jeho kolegů, kteří se
chtěli uchytit ve Francii a většinou se jim to nepovedlo.
Ve vnitrozemí se však nedá dělat skutečně nic: já bych tam
pc-staval jen turisty.. Houfně začali jezdit zhruba před peti lety a od té doby jezdí čím dál houfněji, po Francouzích všudypřítomní Němci a Belgičané. Pořád je jich však ještě dost málo ha
xo, aby člověk nebyl rušen intenzivním turistickým průmyslem jako v tolika jiných krásných světa končinách.
Přesto však, kdo může, odjíždí za prací do Francie. /Příruční ^ slovník naučný soudí, že je to "následkem statkáčskeho vlastnictví pudy"./ Vrací se domů na prázdniny a na sklonku života
si postaví domek ve svá malé vesničce, kde dožijí svá léta. Ve
Francii pracují Korsičaná zejména jako státní zaměstnanci, v administrativě nebo u policie; někdy se z nich stanou gangsteři a
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-15někdy se Korsičané od gangéterů a Korsičané od policie dohodnou.
Korsicanê ma>jí v tomto ostatne tradici - vzpomeňme na Napoleona. <J enom nevír
'm, zda byl Napoleon spíš statní zamestnanec nebo spíš gangster narodil se v Ajaccio /franoouzsky se čte Ažaksio,* italsky Ažačo a korsky Ajáčo/, když patřila Korsika Francii
přesně 1S měsíců. Ajaccio na něj vzpomíná na každém rohu, nebot
zhruba na každém rohu je po něm cosi pojmenováno.
Východní pobreží bylo od nepaměti sužováno malárií. Vesnice
stály hned u bahnisek s množstvím komárů a nedalo se tam v létě
žít. Jedna vesnice tedy byly vlastně dvě vesnice; přes zimu bydleli obyvatelé u moře a na jaře se všichni odstěhovali o dvacettřicet kilometrů výš do hor, kde trávili léto. Konec tomu udělali teprve po válce Američané, jejichž armáda bažihy vysušila.
Podél pobřeží teď vede jediná silnice na Iíorsice, kde není
každých sto metrů zatáčka. Jinak drží asi ostrov přes zatáčky
rekord; kdosi údajně spočítal, že je jich 41 800. Zdá se to být
docela pravděpodobné. Jezdit v horách sedmdesátikilometrovou rychlostí je stejně vzrušující, jako kdekoliv v Evropě rychlostí o
sto kilometrů větší. Nejvýš se silnice vyšplhá v místě zvané Col
de Vergio, 1464 metrů. Po třiceti kilometrech je zase u moře. Človék vyleze, neslyší naprosto nic kromě vlastního hlasu
čmeláčího broukotu kolemjedoucích aut. Zalehlé uši.
iirň je tak krásná,
Krasna, protože je poííazdč jina. lv!ám dojem,
:e se krajina: mění
každých dvacet kilometrů. Kolikrát jsem si
mí
řekl, teď už jsem toho viděl dost,
už mne nemůže nic překvapit, a vzápětí auto zastaví, protože žvýkající mezek nechce ustoupit z cesty,
nebo protože se po ní žene tucet
kvíkajících štětinatců. Zdá se, že
všudypřítomná rozmanitost namáhá
a otupuje smysly. Dvoukilometrové
hory se stanou nudnými, moře už
baví- ale netrvá to.dlouho: jen
pokud se auto nedostane přes další
zatáčím a neukáže se pohled na celé
obrovské údolí a nezačne zas klesání ne j serpentinová tě jš í silnicí,
<r> /
kterou si lze pre
představit.
i^
Neumím psát o Iíorsice. Možná
jejím lidu, ještě tak o její hi- ^
•s tor li,snad o architektuře a tak, i
ale ne o Korsice, o zemi vlastni.
Nejsem přívržencem obrázků z prázdnin, dobrých pro ukazování známým; ale na ostrově mi bylo poprvé
v životě hluboce líto, že neumím
fotografovat.
S. Jo
ííly se letos neurodily; \\i
bylo moc horké léto, sešvraska- v
ly a opadaly. Zato broskve byly výborné
Karel Kovanda
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ô t n IN H-H // h'shpú
Fistor-ii nedávno minulou bývá zvykem pri různých výrocích
Dřipomínati, iá však tak neučiním. Zavedu vás rovnou do prítomnosti, sa těmi, co tuto přítomnost připravují s ohledem na minulost. Přinravu j í seminář k 17. listopadu, nejvetel akci toho to _
druhu, pořádanou k MO S u nás a ve světě vůbec. Vlastne ja uz pri'
šel
k hotovenu,
-orotože
takovou akci, jakou yje seminář, nelze od
kládat
na nosledhí
chvíli.
T!a přípravě se podílel tajemník VOV s. Šafránek se spoiupra
covníky/ Poľ nahlédnutí do těch jejich papírů jsem pro vás opsal:
Seminář k 17. listovou se bude konat -. aule VSZ. Začne v pondělí 13. listopadu. Stručný program probíhající ve dnech od 13. do
18. 11. jo následující:
13. 11.: MíS - současnost a perspektivy /přednáší prof. Charles
Roi - Brusel/'
RVHP - současnost a perspektivy /přednáší prof. Leontějev - SSCR/ •
•
0 nové soustavě řízení v ČSSR /přednáší prof. Kadlec rektor VČ3 v Praze/
14. 11.: Příčiny a podmínky vzniku vá^ek /přednáší prof. Dornbore - ITDR/
Příčiny vzniku Studené války, IIATO, Varšavská smlouva,
Vývoj vztahů v :.3vropě /přednáší prof. ílähnert - NSR/
16. 11.: Současné 'oroudy mírového hnutí ve světe /přednáší s.
Jindřich Pilipec - filosofický ústav ČSAV/
Mezinárodní studentské asociace /přednáší dr. Zbyněk
Vo\:rouhlick/ •• předseda MS 5/
Postavení a úloha mládežnických organizací ve soolečnos
ti /přednáší s-Jindřich Poledník - tajemník ÚV CSU/
'A

.

Slavnostní večer k I "ozinárodnímuvdni studentstva s projevem, s. Vokrouhlického a zároveň slavnostní otevření
vysokoškolského ':lubu '-'Vltava::• Úvodní slovo bude mít
s. Vaculík,, vedoucí tajemník T TV KSČ.
17-. 11.: Možností mezinárodní kooperace studentských a mládežnických organizací, turistika mládeže /dis^nasi vede ing.
A. Ferra - zástupce ředitele CKI/
Možnosti dalšího' rozšíření oborové spolu oráče studentů
\
VS
/diskusi vede ing. Hrudka - generální" sokr. IAPSTM/
v
Možnosti partikulárních politických akcí studentských
a mládežnických organizací /s. šafránek - tajemník
VOV ČSM/
Slavnostní koncert Studentské filharmonie s varhaníci
soly v chrámu sv„ Mikuláše.
Závěr semináře. Jednání s jednotlivými delegáty.
Karneval ve vysokoškolském klubu "Vltava11.

P. T. Podrobnosti na CV ČSM a v redakci Impulsu. Možnost k náhlé-mann--270C/67
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Říká se: "Jen by brali - od maminky,
od tatínka, od vlasti. Přijímají vše co
se jim dává, jako by se to rozumnělo samo
sebou. Těm, kdo to všechno platí, se necítí nijak zavázáni. Zvykli si na rozmazlování, na to, že mají všechno zadarmo. Dospívají, aniž poznali cenu peněz i namáhavost prace, která je přináší. Propadají u
zkoušek a opakují semestry, aniž vědí co
promarňují. Nevydělávají, ale chtějí se bavit a oblékat tak, že na to rodičovská kasa nestačí."(Malgorzato Szejnert, 100+1 ZZ)

Takové a podobné řeči slyšíme denně,
na různých místech (počínaje autobusem,
frontou v obchodě a veřejným WC konče) a
od různých lidí. Nikoho z tohoto povykujícího davu ovšem nezajímá, jestli studenti
maji vůbec nějakou možnost příjmu během
studia (kromně rodinné kasy). A kdyby se
snad vyskytl takový jedinec - co zjistí? Jen to, že malý český student nemá
(zvláší během šk. roku) prakticky žádnou možnost získat peníze. Je sice pravda, že existují různá stipendia, ovšem všichni na ně nárok nemají. Ale všichni
chtějí chodit do kina, do divadel, na hokej j koupit si moderní košile, boty.
V některých civilizovaných zemích zajištují studentům možnost výdělku
(za přijatelné podmínky) různé organizace a družstva. Na příklad v sousedním
Polsku mají již několikaleté dobré zkušenosti se studentským výrobním družstvem a střediskem služeb. Po delším jednání vznikl i u nás "Studentský podnik prací a služeb". Jeho ředitelen je Jiří Koudelka a dočasně sídlí na VOV
ČSM. Na každé pražské vysoké škole má své jednatelství.
V čem bude spočívat činnost? Z počátku na překládání, doučování středoškoláků (již se projevil vělký zájem rodičů), zajišťování nárazových brigád,
průvodcovských služeb, poskytování služeb v studentských hotelech; později
se počítá s vydáváním skript a tiskovin ve vlastní režii, provozováním zeměděl. hospodářství a pod. A koho bude zaměstnávat? Studenty kteří se přihlásí, na trvalo nebo na kratší dobu, v jednatelství na své VŠ. A informace na
závěr: Družstvo začalo oficiálně pracovat 15. 10. 1967.
První informace jsou vyvěšeny na poutačích ve všech budovách naší školy, osobně se mpžete informovat (v "úředních hodinách1?) v nově zřízeném jednatelství družstva., na rektorátě, 4. patro, č. 11.
Možnost výdělku (alespoň krátkodobého) mají všichni!
- t v -

I

M
?
U

IMPULS - CTVETKv

IMPULS C
T
V

KašSý olovgk rovno křivo
ciiová v sobě eleitřivo ..

lož no vybiti každý čtvrtek I "R
při magnetofonové hudbg ii T

ČTVRTKY

v znovuotevřeném

L

K 1 u "b u • T
4542/67

„řekneme:
^
žebřík
.~
a představíme si
jednu šprincli za druhou...
až do nebe
Jo nebe
mně ten žebřík stačil tak akorát na
půdu
kam jsem vylezl
abych- zde zabouchl trable
trable svoje i těch druhých
Nemrač se tak, prosím tě, dělají se ti vrásky. Saková
mladá a vrásky/Vím, nemáš to lehké. Tři stovky na měsíc,
ale kdo to má ze študáků lehké. Tři stovky na měsíc, ze jo.
Ileměl jsem na tu půdu lozit
půda je půdou
a žádné trable neodstraní
škola jsou trable
bydlení jsou trable
peníze trable
lidé - trable
Zase cedíš sizy„ Von ti to napíše,, dyí je dobre j.. .'Sohle
žrádlo se nedá pojídat...Nezapomeň, žo se na to musíš trochu podívat.
Za každým rohem vidíme auto
a pře jetýhu
Shozenou sochu-s. balkonu •
Spadlo právě
když. ji chtěl políbit
troble následovaly potom
Bojíš so...Prej se budou stavět manželský koleje...na
rodiče nemysiy a no sousedy se můžeš c..to..vykašlat.
Možná, že to pude.. .'nevěříš mi? Škoda. Budu muset bejt
na truc věrnej. Ach jo.
*

s

Přistavil jsem
po čase žebřík
abych se podíval
na ty trable
půda zela prázdnotou
nebot hned po prvně
jsem si odnesl ty trable
sebou po kapsách
šosech kabátu...
trable v kapsách, zajímavé
a přece jsem s tebou
s vámi...šíastnej
/Praiitiš ek Te i chman/
4529/67
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I n t., e r v i e 77 se správcem kolejí s. Nožičkou, dne 16. října 1967
R e d a k c e :
Na kolejí jsou nyní ubytováni studenti na dvou klubovnách po 16
a na dalších dvou klubovnách po 10. Přitom jsou na koleji některé místnosti nevyužité nebo jsou používány k jiným účelům, než ke kterým byly původně určeny.
Například na dívčí koleji je 6 bytových jednotek, v nichž jsou ubytováni zaměs%
nanci školy, další tři bytové jednotky jsou zde určeny pro účely ministerstva
školství. Na chlapecké koleji kromě toho mají uklízečky celou klubovnu jen pro
sebe, ačkoliv každá z nich má svoji vlastní malou místnost (či "kumbálek"). Jak
k tomuto stavu došlo a jak se nynější situace s ubytováním studentů, pro které
především je kolej určena, bude"řešit?
S . N o ž i č k a :
"3 ubytováním studentů máme v letošním roce opravdu značné nesnáze. Aby však bylo možno pochopit celou situaci, je nutno znát .
několik faktů. Především, v loňském roce nám Ministerstvo školství nezávazně přislíbilo asi 500 - 500 mí;it v kolejích ČVUT (na Strahově).
V některých kolejích rJWf však došlo k nepředvídaným závadám a dvě z
budov se nyní musí opravovat. Bylo nám proto přiděleno pouze 272 míst
a v této svízelné situaci jsme museli sáhnout k nouzovému řešení, tj.
k hromaunému ubytování .cca 100 studentu na klubovnách. Chtěli jsme usnadnit četným studentům, kteří by jinak bjdi nuceni dojíždět ze znač
né vzdálenosti, jejich situaci, a poskytnout jim alespoň provizorní ubytování, než se nám uvolni místa po studentech, kteří opustí školu a
dále, až-- se některé organisace jako např. KTV, odstěhují .do" nových pros
tor. Je to opravdu jen prozatímní opatření a věříme, že studenti naši
situaci pochopí.
Pokud jde o bytové jednotky na dívčí koleji, bylo s nimi počítáno
riiž při stavbě koleje a jsou to také skutečně byty, nikoliv pokojové
bunky pro ubytování studentů, a bylo s nimi počítáno pro zaměstnance
koleje, kteří na ubytování v koleji nárok mají. (Pozn. red.: Bytovou
situaci jistě všichni znáte. Přesto, že jediným skutečným zaměstnancem
koleje je správce kolejí a ostatní jsou zaměstnanci školy, jako garážmistr, údržbáři atp., ubytování se jim dát muselo.) Další tři bytové
jednotky jsou pronajmuty MŠK na dva roky - smlouva vyprší v letošním
školním roce."
Je možné pochopit tuto situaci z hlediska vašich objektivních potíží. Jak
nám však vysvětlíte, že například uklízečky, z nichž každá má svoji vlastní malou místnost, mají navíc celou klubovnu na DK 1 ?!, a na druhé straně studenti
nemají kde bydlet?
N. :

K tomu bych chtěl říci, že ony zmíněné místnosti, kterých používají
4530/67
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uklízečky, ¿3011 velice malé, nemají
ventilaci a topení a jsou skutečně
vhodné jen pro uskladnění nářadí, čisticích potřeb a převlékání. Proto
jistě pochopíte, že mají právo na nějakou místnost. kde by měly možnost
odpočinku (?), a kde by se mohly schá•' zet jako i ostatní pracující."

;
i '
Je Jistě samozřejmé, že i uklízečky na takovou možnost právo maji. Ale vžijte se do situace studenta, který žije na pokoji s 15
dalšími kolegy a má se připravovat na zkoušku! Studenti se tedy musí uskrovňovat a vydržet to "prozatímně", než se situace vyřeší. A
přitom je zde místnost, kam se klidně vejde
aspoň těch šest lidí a která většinu času je
nevyužita jen proto, aby se tam občas mohl někdo sejít. Proč by se nemohly uklízečky alespoň
nyní, kdy je to nejožehavější a nejnaléhavější,
uskrovnit také a uvolnit "svou" klubovnu, také
prozatímně, pro studenty a ukázat tak rovněž
své pochopení.
N.:
"To je jistě podnětný návrh, o kterém se dá uvažovat. Budu se jím zabývat. "

Doufáme, že nás o výsledku budete informovat. To však není jediný problém.
Studenti bydlící v přízemí na "céčku a áčku" si stěžují, že nemají kde vařit.
Soudružka, která má na starosti vydávání prádla si totiž pro svou práci zabrala kromě místností určených jako sklad prádla, také botárnu a kuchyňku,
kde si zřídila svou vlastní kancelář. Stůl s vařičem byl vystěhován na chodbu, kde je vaření značně problematické a nehygienické, pro vodu se musí chodit až do umývárny. Jak je to možné?
IT.:

"Podívejte se, dříve jsme měli. sklad prádla v suterénu a bylo vše v
pořádku. Pak však od nás tyto prostory převzala správa budov pro
zřízení dílen domácích a zejména docházejících řemeslníků (z podniků). V nynějším skladu kancelář být nemůže, protože je při vyměňování zaplněn .špinavým prádlem a navíc tam není radiátor. Uvažujeme
o tom, že bychom upravili pro kuchyňku jednu z místností na konci
budovy ?• Bude tam však nutno instalovat vodovod a výlevku."

To by snad bylo v pořádku. Ale nezdá se nám, že by na izolaci měl» být podobné zařízení.
druhé straně je pochybné, že by studenti z "céčka" chodili až
na druhý konec budovy D. Kromě toho na botárně vodovod instalován již je.
N.:

"Vynasnažíme se o nejlepší řešení, ke kterému však budeme moci přistoupit rc stavebních úpravách a adaptaci přilehlých prostor, čímž
získáme navíc 12 m . "

Ještě několik krátký-1 otázek-, které zajímají naše studenty. Jak dlouho ještě bude katedra tělesné výchovy na koleji?
N.:

"Zatím o tom opravdu nemám přesné informace, proslýchá se, že se
KTV úplně přestěhuje v nejbližší době. Stěhování snad skončí do
konce listopadu."

Někteří studenti si stěžují, že uklízečky dělají ráno na chodbách příliš velký hluk a budí je už kolem půl šesté ráno hlasitými výměnami názor0', rámusením kbelíky atd.
N.:

"Ano, v poslední době jsme opravdu dostali několik stížností podobné4538/67
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ho druhu, a projednávali jsme je naposledy minulý týden. Soudružky
uklízečky byly upozorněny, aby ráno zachovávaly klid. Pokud j de o
kbelíky, budou jednak opatřeny gumovými obrubami, jednak budou zakoupeny poměrně nehlučné kbelíky z plastické hmoty."
. Mnoho studentů si stěžuje na osvětlení, zejména na blocích B a C. Dojde v tomto
.školním roce k nějaké nápravě?
N.:

"Do bloku B byla dána svítidla, která byla v minulém roce uznána a odměněna jako ne jlepší v Československu. Na všech pokojích jsou použity
ve svítidlech dvě žárovky 60-75 W, nehledě na to, že každý student ma
na koleji k disposici stolní lampu. Pokud jsou pokoje stolními lampami
vybaveny nedostatečně, bude jejich počet na žádost studentů doplněn.
Nahradit svítidla pivo dními koulemi není ale v dohledné době možné pro
L ' \
jejich nedostatek.- Jinak má kolej k dispozici 400 kusů malých lampiček
„NT
* z jedné budovy budějovické koleje, která už společnému ubytování slour~—-ij^-,,žit-nebude, -jež Sě dávají v těchto dnech do pokojů."
Dále bychom se chtěli zeptat, jak to bude s prachovkami a toaletním papírem.
N.:

"Práchovky budou přiděleny do pokojů co nejdříve, pokud se to již nestalo. Toaletní papír jě v nynějším období považován z úzkoprofilové,
zboží, takže někdy'jsou problémy s plynulou dodávkou. Kdyby se někomu
podařilo sehnat ho soukromně, je správa koleje ochotna přeiložený úoet
proplatit. Jinak má rozhodně snahu přidělovat pravidelně papír jednotlivým pokojům, jaknule to bude možné."

Na organizaci úklidu pokojů jsme se zeptali s..Špirkové. Myslíme, že vás tato
otázka bude dost zajímat, protože se jedná o něco docela nového, s čím nemá
zkušenost správa koleje, ani její obyvatelé. Jakým způsobem se bude provádět?
Š.: |T

_

"Každá uklízečka bude mít vymezen určitý"'dén'pro každý pokoj. V jednop tlivých poschodích bude vyvěšen pracovní rozvrh, takže budou všichni
>zL[/ \ informováni, kdy přijde jejich pokoj na řadu. Uklízet se bude jednou
týdně od 8 do 12 hodin. Bylo by třeba, aby
0 -'/Jí í
fóiĹ
studenti brali toto časové rozmezí v úvahu
# jýjV /
ř
/v
a usnadnili uklízečkám práci tím, že budou
_
ji^
mít včas ustláno a své osobní věci včetně u!
IKV-v^.
. čebnic a skript uklizeny, aby nepřekážely na
'Žf^r
stolcích, židlích apod. Celý úklid bude spo<<y\\
•
i
fí^i
čívat v otření stolů, topení., parapetních pr—
\
\
W <&»
kének a dveří na vlhko, v. setření prachu a
podlahy mopem nebo vysavačem."
Věříme, že študenti opravdu v této věci vyhoví a že také soudružky uklízečky budou stanovené hodiny dodržovat, aby ani jedna strana neměla důvod ke stížnostem.
Děkujeme za rozhovor.
-AMD- a -MSDodatek redakce:
Mnoho dalších stížností se týká jistých studentů, kteří údajně pomocí různých machinací bydlí po jednom na pokojích pro dva, což v současné situaci, kdy
je naprostý nedostatek míst na kolejí, je opravdu trestuhodné. Pokud jde o zahraniční studenty, s. Nožička nás ubezpečil, šě v letošním roce byl vyhotoven
rozpis jejich rozmístění na jednotlivé koleje, které mezi sebou spolupracují,
takže j e možno provadei určitou kontrolu. Loni se totiž někteří studenti po dvou
přihlásili na dvě různé koleje a pak tedy mohl každý z nich bydlet sám i za cenu
dvojnásobného kolejného; případně jeden z nich bydlel na priváte. K podobným případům dochází samozřejmě i u našich studentů. Proto se tímto problémem bude zabývat kolejní rada a v nejbližší době provede kontrolu některých pokojů. 0 výsledcích šetření vás budeme informovat v příštím čísle.

VŠEM HOCHŮM ' NAD ČASOPIS 1M PULS'
NENÍ, N! S MILENKOU NEMAS TOLIK POTĚŠENI
IVSV'/R

T'J Slavia VŠZ po dohode s katedrou telesné výchovy a vedením školy ozna
muje všem svým členům, že cvičení oddílů ve školním roce 1967 - 68 začne v
prostorách sportovního areálu VŠZ dne 30. 10» 1367. Cvičení bude probíhat v
tělocvičnách a v bazénu podle rozvrhu, který búde vyvěšen na nástěnce TJ Sla
via VŠZ v hale budovy areálu. Všichni členové jednoty budou mít možnost pravidelně navštěvovat bazén. Přesné dny a hodiny budou včas oznámeny.
Všechny nové posluchače upozorňujeme, že v tělovýchovné jednotě Slavia
VŠZ pravidelně d~ičí tyto sportovní oddíly: oddíl košíkové, odbíjené, kopané
lyžování, sportovní gymnastiky, umělecké gymnastiky, kanoistiky, turistiky,
kulturistiky, horolezectví, lehké atletiky, plavání.
Všechny zájemce o člénství v některém z uvedených oddílů upozorňujeme,
přihlášku do TJ Slavia VŠZ, mohou podat u s. Prokopové, tajemnice jednoty na
katedře tělesné výchovy.

3
Nejlepší výsledky oddílů TJ Slavia VŠZ v prvém pololetí 1967
Výsledky dosažené v oblastních přeborech vysokých škol:
Titul přeborníka oblasti Čech získalo družstvo mužů v odbíjené a družstvo mužů sportovní gymnastiky v soutěži III.
VT. V soutěžích oblastního přeboru vysokých škol Čechy v
lehké atletice, členové oddílu lehké atletiky získali 1
prvé, 2 druhá a 1 třetí místo.
V lyžování ve štafetě žen obsadilo družstvo žen 2. místo.
Výsledky dosazené v soutěžích ČSTV:
Družstvo košíkové mužů obsadilo místo v I. třídě.
Družstvo odbíjené mužů je zatím na druhém místě ve III. tř.
Členové oddílu sportovní gymnastiky se stali přeborníky
města Prahy a Středočeské oblasti v soutěži mužů ve III. výkonnostní třídě, V dalších soutěžích ČSTV byly získány 3
prvé, 7 druhých a 14 třetích VT.
V soutěžích studentské ligy družstvo oddílu košíkové B
obsadilo 4. místo, družstvo odbíjené žen 1. místo.
V přátelských utkáních meziná-odních, kterých byle. sehráno celkem 7, zvítězila družstva Slavie VŠZ celkem 4 x,
2 x hrála nerozhodně a jednou prohrála.
Na mezinárodním turnaji vysokých škol zemědělských v
odbíjené v Kyjevě ::aše družstvo obsadilo 4. místo.
V přeboru Vysoké školy zemědělské v koDan-4, odbíjené,
lehké atletice, kterého 3e mohli zúčastnit všichni posluchači a zaměstnanci VŠZ bez ohledu na členství v
TJ Slavia VŠZ, startovalo celkem 238 závodník". Zúčastnilo se ho celkem 20 družstev.
Jaroslav Sýkora - předseda TJ Slavia
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V letošním roce úspěšně proběhly výměny
studentů na praxi s dánskou Královskou
universitou v Kodani,a s uliversitami v
Kielu - NSR a ve Vollebekku - Norsko. Na
i"—i
příští rok je plánována výměna s anglickou
'
x
' universitou v Leedsu /7 studentů/ a skotÚřední hodiny na CV CSM /rektorát-IV.p./:i skou Kolejí v Auchincraive /také 7/ a s výVláäa Novák /tajemník/: úterý od 3 do 12 ' še jmenovanými universitami.
Upozorňujeme všechny zájemce o zahraniční
čtvrtek 13 - 16
30
praxi,že bude kladen důraz na jazykové znaIng.K.Voříšek/pokladník/:úterý 11 - 12
losti /angličtina,němčina/.Jazykové zkoušky
45
15
čtvrtek 10
- 12
budou zahájeny již v lednu.
-dVeškerá potvrzení a žádosti se vydávají
pouze na předložení průkazu ČSM„
ROH pořádá Seznamovací večírek studentů a
zaměstnanců VŠZ v hotelu Internationál dne
14.listopadu. Vřele všechny zveme k veselé
zábavě a tanci.Hrají Čmeláci.
Galerie Vincence Kramáře v Dejvicích
oznam»je: Jiří Ščerbakov,malíř a grafik vystavuje od 22.10. své linorezy,
kresby perem a kolorovanou suchou jehlou. Hlavní část je připravena z linořezů z cesty po Arménii.Druhá část - to
jsou volně zpracované myšlenky I.Erenburga,A.Bělyho,A.Zweiga a dalších.Najdete tu postavy Petrohradu,vedle pana
Eiffela a jeho věže,pařížské momentky
vedle moskevských atd. /kresby perem
a suchou jehlou/.
Jiří Ščerbakov studoval na UPRUM u malíře Emila Filly monumentální malbu,což
Studentský podnik prací a služeb při VŠZ
se projevuje v první části výstavy,i
informuje zájemce o práci v místnosti CV
když svým osobitým podáním.Výstava potrřSM na rektorátě v tyto hodiny:
vá do 19.11.Galerie oznamuje a já vás zvu. A.Peterka /jednatel/: pondělí 14 - 15
-ftstředa 12 - 14
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