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Únorové události v roce 1948. které přinesly dokonalé vítězství dělníků, rolníků a pracující inteligence nad reakčními živly, usilujícími o zvrat
' " ! v'"
>
v,
budovárií lidově demokratického zřízení a návrat k nadvládě buržoasie předmnichovské republiky projevily se na naší vysoké školo tehdy fakultě zomědělsko-lesnické ČVUT - pronikavěji, nežli na mnohých jiných vysokých školách.
Příčiny toho tkvěly již v politické situaci na naší škole za předmnichovské
republiky, která se pak vyhro.tila v období od červne. 1946 do února 1948. Zemědělská fakulta byla od svého založení v ŕ« 1905- doménou býv. republikánské
(agrární) strany, jeji? příslušníci byli početně zastoupeni v učitelském sboru i mezi studenty, rekrutujícími se z valné časti z řad středních rolníků
a statkář". V jejich, čele stál velmi energický a agresivní Ing. Dr. Vladislav Brdlík,"profesor zemědělské sprkvovědy a účetnictví.
Vítězství P.oďé armády přineslo v květnu 1945 nejen osvobození naší vlasti od jha nacistické okupace, ale ipiožnilo i nastoupení cesty k lepšímu lidově demokratickému řádu a zúčtování
í
V s odpůrci
o"- •' * této cesty. Na vysokých školách to znamenalo očistu od těchto živlů, především z učitelského sboru a
tak již v září 1945 vyloučil Revoluční výbor ROH, v němž měli převahu pokrokoví učĎtelé a zaměstnanci,nejaktivnější představitele reakčního směru prof.
Brdlíka a Ľr.
Pekla, profesora
fytorathologie.
— ..•".•
.
•t
Na školc^šílil vliv pokrokových pracovníků i studentů, vstupujících,,buä
• . so . -I'
. • .. ' ore o ...::.přímo do organizace KSČ-.nebp s•tputo stranou sympatizujících. Přívrženci býv.
strany agrární nalezli útočište '"v Č's. Straně národně socialistické a Čs. straně lidové a zvláště,ctudenti v klubu národně socialistickém a lidoveckém vyvíjeli značnou aktivitu.
Posílení jejich podvratných snah přinesla'změna v osobě ministerstva
školství po volbách v květnu 1946, kdy komunistu prof. Zdeňka Nejedlého vystřídal národní socialista Dr. Jar. Spánskýu Prvním jeho činem bylo, že umožnil na vysoké škole návrat reakčních profesorů, vyloučených na podzim 1945 na naší škole prof. Brdlíka a prof, Pekla,
Období od června 1945 do února 1948 bylo odbobím největší politické aktivity a nejostřejších bojů mezi komunisty a reakčními živly; bojů ve kterých
sehráli vynikající pokrokoví studenti (Štika, Mareček, Glet, Hromádka a mn. j.),
kteří velmi aktivně podporovali učitele - komunisty (z profesorů +o byli zejména Vrbenský, Klečka,,Pravd., Svoboda, Myslivec). Do tohoto báje zasáhlo
pokračování na str. 18
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Stojí teá' tady a naslouchá, jaké diskuse
vyvolala. Začly vlastne hned v okamžiku jejího
narození. Tehdy, Vdyž měla učinit první krůčky,
byl vzduch ještě cítit střelným prachem. U kolébky jí nestály sudičky, ale zato se kdekdo
snažil ur-Čovpt i )jí životní o nudy. Ne každý k
jejímu prospěchu. /Člověk těžko překonává Tě domí, žo bližší košile než kabát./ Byla vycnována v duchu demokracie a toterance, mržná až
příliš veliké; byla mnohokrát zneužita. Kdvž dosáhla vvku, kdy se jde do tan čních, nikdo se
nenašel, kdo by ji doprovodil do společnosti jen se našla spousta "přátel", kterým nešlo o
ni, ale o její majetek. Při první příležitosti
ji chtěli provdat za takového uřvaného skrčka,
aby mu nemuseli dát vlastní dcery. Tehdy poprvé se ozvala a řekla své ne. Bohužel pozdě. Nebyla provdána, ale svobodu ztratila» Musela se
dlouho rvát sé svými "ochránci", než jí dali
pokoj, když už neměli co ukrást. To už jí táhlo ke třicítce, a jako o ženu v nejlepších letech, se o ni zajímalo mnoho nápadníků. Rozhodování jí trvalo dlouho.Došlo k tahanicím a v
těch zmatcích a omylech přibývala léta. S léty
se stávala všednější a objevily se i kritiky.
Kdo neměl úspech, hódi'1 si aspoň kamenem či
blátem.
Teá jí bude padesát. Nikdo si jí zvlášt
moc nevšímá. A přece si ta paní zaslouží úctu.
Prožila málo, hodně zkusila a nejednu zkušenost učinila. Na jejím rodném listě je datum:
23. X. 1918.
-PŠ-
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nd novoroční okzm
Proí. Ing. Dr-Václav Káš DrSc v. r. děkan agronomické fakulty
Co nového čeká, od nového roku 1968 a jaké mám do tohoto roku osobní přání?
Zcela určitě mohu čekat ňástup 'nových studentů a přál bych si, aby to
byli vesměs opravdoví zájemci o studium na naší Vysoké škole zemědělské.
S takovými je radostná a úspěšná práce, i když z vlastní zkušenosti znim
řadu případů dodatečného nabytí zájmu s vynikajícími výsledky. Jinak mohu
očekávat hlavně splnění toho, co je v našich silácřa, tj. dobrou práci učitélů a studentů. Věřte mi, hrozně neraď o'odjpisu.ii vyloučení zs studia
pro neprospech. Našim absolventům 1968 upřímně ořeji mnoho zderu a pevně
doufám, že nenaruší .stoupající to-idenci úrovně a prospěchu Státních závěrečných zV^ušjk v posladr/.ch letech.
Všechríp ostatní réději zařazuji do si-uoinv osobních přání. A těch
mám opravdu hodně. Skoda přešfcota, . l-j jočno z nich není splnitelné. Víte,
s velkou oblib-ou poslouchám poháck-. Jednak proto, ž-e je mám rád, iednak
abych měl nějakou zás bu pro moji vnučku. A tak si často oři tom říkám,
kdybych se ták na chvilku m^hl přenést do pohádkové doby, kdybych re tak
alešpon na docela krátkou-chviličku mohl stát mjemým čarodějem, kilik těch
neoostatků, nepříjemností a z toho plynoucích starostí,bych u nás na škole odstranil. Nu, zázraky se nedějí, ale třeba si přiznat, že na Suchdole
nejsme na tom zase tak špatně, a že se tu již hodně blýská na lepší časy.
Třeba se na všechno dívat rozumně a se vzájemným pochopením a důvěrou.
A nakonec to nejosobnější a nejtoužebnější přání. Chtěl bych Vám být
dobrým učitelem, dobrým děkanem a chtěl bych dále, aby mi i při tom zbylo alespoň trošičku času na vědeckou práci. V tvořivé práci, a tou je i
Vaše studium, nalézi člověk největší uspokojení , a v dobrých výsledcích i
nejvyšší odmenu.
Popřejme si vespolek do nového roku pevné zdraví a hodně chutí a
dobré mysli do naší společné práce.
Váš děkan

Káš
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Doc:« Ingo Ctibor Lédl dekan ekonomické fakulty
Co 5vikám od nwého rjku? Snad se'čtenář nebude zlobit,. když odpovím nejprve negativně - co neočekávám od n ivého roku. Neočekávám nic oříliš dobrého.
Neočekávám, že z kapitalistu se stanou socialisté; neočekávám, že přestanou
využívat každé možnosti a příležitosti k ideovému, politickému, diplomatickému i vojenskému nátlaku na socialistické státy; neočekávám., že zmizí lidé,
kteří budou chtít nášich těžkostí1 využít-k prosazování svých osobních či skupinových zájmu a že "zmizí lidé, kteří jich budou chtít využít k prosazování
cizích zájmů; neočekávám,, že zmizí všechny naše hospodářské těžkosti; neočekávám, ž3 budeme moci podstatně zlepšit ubytování našich studentů, že budeme moci za tutéž ohradu podstatně- zlepšit stravování; neočekávám, že-budeme,
moci (my - socialistická společnost) poskytnout podstatně vyšší nástupní platy našim absolventům a neočekávám řadu dalších věcí, které bych si subjektivně přál, aby byly. Neočekávám je proto, že jsem se vždy snažil svět chápat
takový, jálcý je, že bych se chtěl na něj dívat bez pověr a iluzí.
Co tedy očekávám od nového roku? Očekávám, že mnohé nedostatky odstraníme; ze se podaří když ne zahájit, tedy alespoň připravit výstavou dalších
kolejí, některých zařízení vědeckovýzkumných a společenských, že uvedeme do
provozu samočinný počítač, že na nčm vyškolíme několik vybraných studentů
školy, že svou prací pronikneme více do odborné zemědělské veřejnosti,- že připravíme pro absolventy možnost dalšího postgraduálního vzdělávání atd.
Očekávám však také, že se všemi těmito akcemi, které budou odstraňovat
nsše dnešní bolesti, vzniknou starosti nové - že vzniknou možná nové tahanice o "kanci stezku" (dnešní generace studentů již asi neví, že to byla kdysi
jediná přístupová rozblácená côsta do koleje), vznikne mnoho starostí s vybavením nových zařízení, ktere v mnohém směru .budou daleko větš' než starosti dnešní.
" '
Očekávám te< y všední, život s jeho štěstími i neštěstími. Všední život,
který krůček za krůčkem bude 'vytvářet oředpoklady pro .úsvut®cnění ideálu vyjádřeného básníkem;
O O V

"Od scuše oddělíme moře siné vody
a prapor stkáme jediný, kteiý bv vlál na lodích piti moří,
pušky a děla překujeme v Vuhy,
at zn.jvu v zemi posvěcenou ryjí brázdu,
do které sémě nab%btnalé vsejem,
at znovu vzkvete klas a ohléb vezdejší má kaž^ý,
prachárny zboříme, pevnosti srovnáme se zemí
a nový vystavíme chrám,
kde nebylo by bohů ni andělů s leklými perutěmi,
kde každý byl by bůh a vládl sobě sám,"
Očekávám všední život.. Tedy nic nového.
A co bych si do nového roku osobně přál? Když už je takto položena otázka, tedy, aby se můj skeptický výhled do nového roku nesplnil. Obávám se, že
mé přání nebude splněno.

Se soudružským pozdravem

v. r. děkan Lédl
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Prof. MVDr. Koloraan Eodc. PrSc.. povereník Slovenskej Národnej rady pre
pnlnohospodárstvo a výživu
Na Vašu žiadcst zo dna 1« XII. 1957 odpovedám Vám na otázku:"Čo nového čakám od nového roku 1958 a aké mám do tohoto roku osobné želanie?"
Všetci pracovníci náího polno'hospodárstva s optimizmom vstupujú do
roku 1968. Oprávňuj i ich k tomu í spěchy," ktoré boli dosiahnuté v posledných dvoch rokcch. Som presvedčený, že nójde o náhodu, ale o cieíavedomý
'•postup pri rozvoji socialistickej poírohos oodárskej velkovýroby. Očakávam,
'že v r> 1968'dojde k c.alxismu p • z i tívnomu formovaniu našej sústavy - a/?ro"príemyseln'ho komplnxu ako najfokonal jšieho eo delu riadenia polrohospodárstva v rámci celého národného hospodárstva. Mojim prianím je, aby sa
nám v .tomto smere práca darila., aby sme stále viac vytvárali podmienky pre
plné uplatnenie nových T*}'zn>tkoy Vedy, ktoré v súčasnom období vědeckotechnicko j revolúcie hlavne rozhodujú o prudkom raste výroby i v poínohoBpodárstve. Rok l c 58 b;/ mal tiež priniest, a ja by som si to velmi prial,
dalšie zjednotenie našich síl na vysokých školách, výskumných '¿stavoch
rezortu i akadémie pri formovaní pracovne jednotnej, vysoko produktívnej
vedeckovýskumnej•poínohospodárskej základne. A výchova nových odborníkov
a nadaných mladých adeptov vědy je zdroj a istota našich úspechov nielen
v prítomnosti, ale , hlavne v budúcnosti.
'Pri zaistavaní tohoto úšíachtilého cieía prajem Vašej vysokej škole
aj v r. 1958-vela úspechov.
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Jiří -Nožička - vedoucí kolejí VáZ Suchdol
Co očekáváte od nového roku?
1) Zahájení slíbené výstavby kolejí pro 500 student" v Suchdole (s přáním, aby'Fr°:mstav stavěl stojně kvalitní- a rychle jako Jugoslávci sklá
m y v Njvém Boru/.
2) Dobrou spolupráci s kolejní rauou (aspoň jako doposud).
v.'r. Jiří Nožička
5014/67

D£ky pochopení, s nímž se u vedení školy setkal návrh profesora Taubera,
bylo i na v5z v Praze - Suchdole ustaveno padagogicko-badatelské pracovniště
pro obory sociologie venkova a historie zemědělství. Tedy obory, které nemohly
nalézt a také nenalézaly po řadu let přízně u příslušných činitelů. Byla tím
vytvořena možnost navázat na úspěchy, jichž bylo v minulosti na těchto úsecích
dosaženo a zároveň položeny základy k bazi, z níž bude možno vyvinout úsilí
k dostižení úrovně, na níž se nachází práce nesrovatelně lépe vybavených příbužných pracovišt ve vyspělých kapitalistických zemích.
Aby byla _prácě toh to pracoviště, zvláště na úseku historie zemědělství
vskutku plodná a společensky plně užitečná, bude třeba, aby zakotvila ve studijních programech -jednotlivých fakult VŠ2. Pro doáažení tohoto cíle bude třeba vyvinout značné isilí a překo nat nepochopení mladé a části střední generace pedogogických pracovníků a funkcionáři"'., odkojené v značné míře dogmatickým
antibistorismem. To za prvé. Za druhé bude třeba vyvinout bezpochyby málo efektivní úsilí pro získání zájmu alespoň nevelké Části posluchač", kteří by pocitovali potřebu rozšířit své znalosti v iblp^ti d?jin zemědělství. Vznik většího zájmu tu brání jec'n^k ne ostatek časrvých reserv při současném systému
vysokoškolského studia a jednak íroven přípravy, s níž posluchači přicházejí
na VŠ Z ze střední školy v' humanitních předmětech.
Každému je jistě jasné, že předmět historie zemědělství nebuue na VSZ
nikdy žádnou "masovkou". Reálným se však zdá předpoklad, že určitý minimální
čas "obětují" studiu tohoto přecmětu ti vysokoškoláci, kteří mají nějaký vztah
k poznávání minula vůbec a pak ti posluchači, resp. ty posluchačky, kteří které si činí oprávněné ambice na to, stát se vědeckými pracovníky v kterékoliv z věd, zahrnovaných pod tzv. zemědělské vědy. Jestliže je při najmenším
trapné, když vysokoškolsky vzdělaný zemědělský odoDrník nezná nic nebo téměř
nic z vývoje zemědělství, pak pro toho, kdo chce v oblasti zemědělství pracovat vědecky by se měly určité základní věaomosti historického vývoje zemědělství předpokládat. Vytvoření nevelké- skupiny zájemců o tento předmět mezi posluchači je tedy třeba považovat za jeden z hlavních a bezprostředních úkolů,
před nimiž katedra stoji. Podle informace, kterou mám z katedry sociologie
a historie zemědělství a venkova, přednášky z historie zemědělství budou zahájeny v letním semestru, tj. od února 1968. Zájemci at se přihlásí na dotyčné
katedře.
v. r. Dr. Zdeněk Antoš CSc.

Příspěvek s. Dr. Antoše.nás zauja1 a protože si mysTíme, ze bude
zajímat i. čtenáře Irmulsu, vypravili jsme s . na katedru sicioTogle
venkova a historie zemědělství sřímj za s. profesorem Tauberem, abychom získali konkrétnější informace.
Soudruhu pr fesor^, cíl př idnášek his t uis zemědělství je asi
dostatečně objasněn článkem 3. Antoše? .
Ano, áčelam je přiblížit posluchačům velkou minulost našeho
zemědělství a probudit v nich hrdost nad tím, co se až do dnešního
dne v tomto oboru vykonalo. Především hospodaření velkostatků bylo na vysoké úrovni a rovněž naše
zemědělské školství se vyrovnalo
_světovómu. Ale tady nejde jen o
poznání minulosti. Z některých starších osvědčených metod se můžo i
dnešní odborník učit. A v každém
případě by měl absolvent vysokoškolského studia něco z minulosti svého oboru znát.
V jakém rozsahu asi se bude historie zamědělství přednášet?
Budou jí týdně věnovány dvě hodiny. Začneme vývojem od antiky.
Samozřejmě tato nejstarší období
nebudou probírána tak podrobně jako pozdní feudalismus, období kaoitalismu a s učasnoot. Přednášky
mají n jpn ukázat změny, které zamědělství proděla"! o s vvvo.iem společnosti, ř^e zároveň t v to změny
zdůvfl^nit. Přednášet bydou nej povolanější odborníci, ktoré pozveme.
Za mnoho jiných uvádím například
jméno profesora Loma.

V příspěvku s. Antoše je zmínka
0 zahraničních pracovištích tohoto...druhu. J>k to vypar á s výukou historie zem"d iství v zahraničí?
TVto '-atedry jsou ve všech zemích
docela běžné. U nás byla před válkou
situace tpké taková. Jedna z najlepších kateder v současné době je v
Holandsku. Na Zápac,ě také není tak
přesně vymezen a předepsán studijní
program. Studenti mají větší možnost
libovolného výběru některých předmětů. Na některých školách je ovšem
historie povinná. Zahájením přednášek historie zemědělství chceme dát
příležitost posluchačům, kteří mají
zájem o podobné obory.
Jakým způsobem se mají podávat
přihlášky?
Přihlásit se může každý u sekretářky katedry. Informace o zahájení
přednášek budou vyvěšeny na nástěnce
u rozvrhu.
Jistě budou dotazy, zda se z tohoto předmětu bude skládat zkouška.
Kdo bude chtít, může se přihlásit
1 na zkoušku. Chtěl bych ještě upozornit, že se připravuje vydání kolektivní práce "Historie československého zemědělství" a v rámci výuky historie bude organizována exkurze do
zemědělského muzea v Kačine a v"Hluboké, která mají skutečně světovou
úroveň. To je asi vše, co jsem. chtěl
dodat pro informaci.
Děkuieme za rozhovor.
.MS- -

Sportovní areál
jenž v dáli zřím
jeotě dvacet let

\\

ned ostavěn bude.
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- 8 Upozorňujeme všechny zájemce o zahraniční zájezdy do kapitalistických států, že 1.února se již konají jazykové zkoušky a to
z angličtiny, němčiny a francouzštiny, na katedře neslovanských
jazyku ! -Požadované znalosti - ze všech zkoušených jazyků
je
nutno znát 20 prvních lekcí :učebnic pro samouky + skripta vydaná pro naší .školu. Přesný začátek bude včas oznámen na plakátech, až bude znám přibližný počet zájemců.
Všichni studenti, kteří se budou chtít některé z těchto zkoušek
zúčastnit, se mohou zapsat do seznánu vyvěšeného u vrátnice na"
chlapecké koleji. Kromě.toho Zahraniční výbor při CV ČSM získal
místo pro svou činnost v redakci časopisu IMPULS na dívčí koleji, kde se můžete také zapsat do seznamu zájemců a rovněž získat podrobnější informace týkající se zájezdů do jednotlivých
států kapitalistických i socialistických. Úřední hodiny jsou
každý čtvrtek od 13 do 15 hod v redakci. Kromě toho se ovšem
můžete také informovat na sekretariátě ČSM (rektorát, IV. patro č.-ll).
A kam se letos pojede? Zatím už nám předběžně přislíbilo účast
Dánsko (Kodaň) a to znamená, že jako každým rokem to bude mož- •
nost pro 10 studentů. Dále se pojede do Západního Německa (Kiel)
a to 5 studentů, a- konečně do Norska (Vollebekk) se podívá jeden
student. Mimo to se vyjednává s dalšími universitami a vysokými
školymi, a pokud některé předpokládané zájezdy, které nám byly
přislíbeny na letošní rok, vyjdou, bude moci jet do Anglie asi
7 studentů, Finska 3 - 5, a snad i do Švédska 1 student. Ostatní
státy jsou zatím ve stádiu korespondence a můžeme tedy nanejvýše
prozradit o které se jedná - Rakousko, Švýcarsko, Francie, B'elgie,
Itálie, Egypt. Pokud jde o socialistické státy, zájezdy do nich
si vyřizují jednotlivé fakulty VŠZ samy, avšak zahraniční výbor
bude mimo to vyjednávat zájezd do Jugoslávie a Rumunska.
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Bohužel se s největsí pravděpodobností nepodaří uskutečnit plánovaný velký zájezd 40 studentů do Holandska, který je součástí
mezistátní akce, a to vinou holandské strany, která patrně ztratila zájem, protože'se již delší dobu neozvala. Zahraniční výbor
při CV ČSM se proto pokusí navázat vlastní kontakty se zemědělskou universitou ve Wageningenu v Holandsku a nabídnout výměnu
alespoň 7-5 studentů. Zda se to podaří, nezáleží samozřejmě na
nás, nezbývá než držet palce. 0 výsledku- vás bude informoval
IMPULS.
Další zahraniční praxe budou uskutečněny prostřednictvím mezinárodní organisace IÁESTE, která zašle formuláře na naší školu
pravděpodobně v březnu.
Pro ty z vás, kteří se zdarem uděláte jazykové zkoušky i pro další zájemce, bude v nejbližší době uspořádána beseda s loňskými
účastníky zahraničních praxí a se členy Zahraničního výboru, na
níž se dovíte vše, co vás bude zajímat.
Kritéria pro výběr účastníků praxí jsou stejná jako loni. Podmínkou je zdárné absolvování příslušné jazykové zkoušky, přednost mají studenti vyšších, především čtvrtých ročníků. Konečný
výběr provádí Celoškolský výbor ČSM.
Důležité upozornění: Pro dlouhou dobu vyřizování pasových formalit, budě konečné rozdělení zájezdů provedeno do 1,dubna!!!!!!!
Proto neodkládejte zkoušku na poslední chvíli, abyste měli případ^gě^mtgžnost si ji opravit!
dl
kdo dřív přijde, ten dřív mele; praví staročeské přísloví.
í
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Aristokrat, voják, novinář, spisovatel, politi k, poslanec, ministr,
předseda vlády, jeden ze tří velkých vítězů největší války, "Hejstatečnější
ministerský předseda na světě", jak ho nazval Stalin. Byl bojovníkem, ale jeho život a boj byly plny vrcholné ironie. Měl jeden největší ideál, jehož obraně zasvětil svůj život, a jednoho největšího odpůrce, proti němuž celý život bojoval. Ideálem bylo Britské impérium a odpůrcem socialismus. Když začínal své politické boje, byla Velká Britanie pánem moří a nejmocnější říší světa. Když je končil, byla Velká Britanie mocností střeJního řádu a musila hledat oporu u mocnějších Spojených států» Tedy prohrál. Prohrál?
Měřítkem velikosti a úspěchů však není uskutečnění díla, které si člověk
předsevzal. Historie je silnější než jednotlivec a dovede s ním sehrát nejpodivnější věci« Impérium se přeměnilo v Commonwealth, socialistický stát, který chtěl v zárodku zardousit, se stal jeho spojencem a pomohl mu zachránit
Anglii před zánikem. Ironie osudu tedy obrátila v opak to, oč tento muž vědomě usiloval. A přesto se s ním Britanie loučila jako s nejvštším státníkem,
jakého kdy měla, a celý svět přišel složit hold k jeho rakvi.
Nebot bez ohledu na to, co si předsevzal, vybrala si ho historie k tomu,
aby v okamžiku vrcholného nebezpečí, v okamžiku, kdy v sázce byly dějiny celého lidstva, ztělesnil nejkladnější rysy svého národa. Jeho odhodlání a vzdor
v době, kdy vše bylo zdánlivě ztraceno, byly plodem odhodlání a vzdoru britského národa.
* v
Jeho velikost a historická zásluha spočívaly v tom, že dovedl tyto vlastnosti pochopit, že v sobě našel odvahu postavit se v čelo osamocené
a oblei
žěné pevnosti a že nikdy ani na okamžik nezakolísal. Svět mu vzdával hold
proto, že v době, kdy se zdálo, že už nic nestojí v cestě světovému triumfu
hitlerismu, byl jeho odvážný hlas paprskem naděje a jeho nesmlouvavá statečjnost zárukou, žš ještě vzejde slunce. Na tom nic nezmění skutečnost, že v
truchlivé historii poválečných let hrál roli, která bude přinejmenším hodnocena jako spoluvina na studené válce. Byl přece politikem britské buržoasie. Tato třída vydala mnoho politikp, ale nikdy před tím z ní nevzešel 5I0věk takového významu.
Stalin měl v Jaltě pravdu - takový člověk se rodí jednou za století.
Winston Leonard Spencer Churchil (30. 11. 1874 - 24* 1. 1965)
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aneb:'proč nemá naše škola své zá-•
stupce ve Vysokoškolském Obvodním výboru v Praze!
V tomto čísle přinášíme aktuální
článek o posledních událostech ve studentském hnutí. Především je to stručný výtah ze stanoviska PVOV.

r\

ně zdůraznil, že zákrok byl Shledán
meziresortní komisí zákonným a nelistuje tedy žádná záruka, že podobné
události nebudou tou či onou komisí
shledány zákonnými, z čehož plyne, že
se budou opakovat. Pět členů PVOV se
shodlo v kritice tisku, který během
půldruhaměsíčního období od událostí
ľ)ne 19» prosince 1967 se sešlo
31. října do vydání vládní zprávy inpředsednictvo Vysokoškolského obvodformoval veřejnost zkresleně, neobjekního výboru /dále jen PVOV/ v počtu
tivně, jednostranně a místy i lživě. Po12 členů, aby vyjádřilo své stanovisukazovalo se zvlášt na nevyhovující
ko ke zprávě mluvčího vlády ke strazpůsob jímž své čtenáře informoval svahovským událostem, která několik dní
zácký tisk, který se tím mimo jiné dopředtím byla uveřejněna v dennfe tisstal do rozporu s usnesením V. sjezdu
ku. Každý člen hovořil sám za sebe.
ČSM.
• 0 přístupu stranických orgánů k poVšech 12 názorů má jednoho společstrahovským jednáním se zmínil další
ného jmenovatele: mírně či ostřeji .
funkcionář VOV, který jej vyzdvihl jaformulované výhrady proti zveřejněnéko daleko p r o g r e s í v n e j š í
mu textu. Některé z nich se zmiňují
a operativnější než postoj UV ČSM, or0 tom, že zpráva zatajuje přestoupení
právních norem příslušníky VB a byl vz- gánu, jenž se již delší dobu staví
proti
všem zájmům studentů!!!
nesen požadavek zveřejnění jmen těchto
členů VB, kteří jsou odpovědni za nadZ toho vyvodil návrh uspořádat reměrně tvrdý zákrok. Dva diskutující se
ferendum o smyslu ČSM na vysokých škox
rovněž pozastavili nad faktem, e
lách a vyzvat k vytvoření nové orgapřestože počet zasahujících příslušnizace zdola. Dva členové PVOV odmítníků VB byl poměrně malý, nebylo možli považovat zprávu komise- za konečno v jejich řadách identifikovat vinou tečku za událostmi, jako to někoníky, kteří některým studentům způsolikrát zdůraznil ministr školství probili těžké újmy na zdraví. V této soufesor J, Hájek, neboí považujeme-li se
vislosti bylo PVOV upozorněno rovněž
za marxisty, nemůžeme vyrábět tečky.
na zmínku ministra školství prof. J.
Ve zprávě byly opomenuty tzv. morální
Hájka -.i dr. Rybáře z ministerstva vniaspekty celého případu a z toho důvotra, že v případě naléhání na zjištění
du je nutné se událostmi dále_zabývat.
provinilých členů VB budou potrestáfti
1 studenti,jejichž totožnost byla již
Tolik ve zkráceném znění o názorech
zjištěna. Konstatovalo se, že je to popředsednictva VOV z 19. prosince 1967.
kus umocnit ve vědomí mnoha lidí již
To však také již jak sám text naznazafixovaný strach, který jim pak bráčuje, nebyla tečka za všemi událostmi
ní hájit svá nej základnější práva.
a jednáním týkajícím se strahovských
událostí, která se tak hluboce dotkly
Rovněž se přiznává, že evidenční
celé studentské veřejnosti. V pátek
čísla, která mají příslušníci VB nosit
již od I. 5. 1967 a podle nichž je mož- 12. ledna 1968 se konala schůze pléna,
no identifikovat, členové VB neměli, ne- která se opět týkala těchto problémů,
bot je výroba nedodala. Existující nea skončila usnesením z něhož vyjímáme
pořádky se vysvětluíí existujícími nenejdůležitější body.
pořádky.
Stanovisko VOV ČSM k řešení a důsledkům
Počet lidí, kteří se jen v Praze postrahovských událostí.
stavili proti zákroku VB, odhadl jeden
...VOV ČSM konstatuje, že v současčlen VOV po přečtení"všech rezolucí pražských vysokoškoláků na 10 000 a součas- né době není schopen realizovat svá us5038/67
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nesení, je systematicky umrtvován sí- Kejdůležitějěí konec konců není strutí zásahu plynoucích jednak z oblasktura nebo přejmenování a přetvoření orti politické, jednak i z oblasti
ganisace sětfnéj ale to* co nového tato
státní .moci. Kontakty se studentskou
organisace bude moci přinést a nakolik
veřejností jšoú trvale omezovány* po
bude schopna vyhovět zájmům studentů,
likvidaci Bulletinu a dalších událo- - a zda se škusečně v praxi prosadí lépe
stech komentovaných ve zprávě, nevinež dosavadní svazéčká organisace na •
díme možnost jak z platformy VOV ČSM
vysokých školách.
S
"
zabraňovat dálé atomisaci jež je ne-'
Je nutno si uvědomit, íe studenti
pochybně cílem vyšší míst.
jsou sociální skupinou se specifickým
...VOV uspořádá na fakultách reprostředím, ^ájmy a názory, pro které
ferendum o smyslu "CSM na vysokých
je nutno .nalézt širší prostor, za stáškoihách. Jako alternativy budou provající situace žračng stísněný. V žádti sobě postaveny ČSM na vysokých
ném" jřípadě to yjb.v neznamená, žé'"'se
školách v dosavadní formě a samoststv lenti hodlají odtrhnout od ostatatná organisace.studentů.
ní mládeže, se kterou mají mnoho .společných zájmů, at.v kulturo r. prortu,
či plánech 'Jo budoucna.. A nečiní si
'''' Všechny tyto body a problémy byly.
nárok na nejaký statut nadřazenosti
'" pak projednány na aktivu zástupců
a izolovanosti od ostatních skupin
všech pražských vysokoškoláků, ktemládeže, ..velle nichž žijí. Pokud lze
rý uspořádal VOV "CSM v aule Karlovy
mluvit .pnějakém odtržení, pak tedy
University, v sobotu 13. ledna 1368,
ne cd ostatní mládeže, ale od nesa jíž se zúčastnili i zástupci naší
chopné organisace CSLÍ. která je sice
školy a redakce Impulsu. Před shro"jednotnou crganisací dělnické, rolmážděním 140 studentů ze všech pražnické a studentské mládě:;e": avšak
ských vysokých škol byla pak přednátuto mládež zatím cpojuje víceméně
r
:na ih.1 esení VOV a příspěvky něktemechanicky, pouhým členstvím. Dovorých fakult.. Karel Kovanda /člen VOV/
luji si v této souvislosti použít
' a. Miroslav Týl, zástupce naší školy
citátu z projevu jednoho člena PVOV
ve Vysokoškolském obvodním výboru
"...ještě víco vynikne celá ubohost
JSM oznámili,. že vzhledem ke stávajínaší dosavadní organisace /t, j. ČSM
cí situaci vystupují z VOV, který
jako celku, pezn. red./: jejíž ústpřestává být schopen plnit svou funřední výbor si může dovolit, aby v
kci, Tyl kromě t-oho ze stejných důjeho tiskovém orgánu vyše], oslavný
vodů vystupuje i z ČSM,—dále z ČSM
článek o tomr ?e po desetileté navystupuje i.Pino z fakulty filosofiprosté nečinnosti začala pracovat ktej. Kromě toho někteří členové VOVu
rási organisace GSM na Chomutovsku.
oznámili, že v případě, že bude naPo desetileté naprosté nečinnosti kázáno chystané referendum, vystoupí
a UV si zaznamenává další úrpčeh p~i
z tohoto orgánu ČSM.
aktiv5.faT.ci mlad'"' generace. Je to
ET.čiíné a trapné."
Celý den probíhal ve znamení dlouhé diskuse o budoucnosti studentů a
•tešto jednou a jen pro upřesnění jejich.postavení v dnešní situaci.
je nesporně .logické, že je obtížné
Prakticky všichni se shodli na tom,
porovnávat pracovní a časové možnosti
že ČSM v dnešní podobě neodpovídá
jednotlivých skupin mládeže? které
zájmům studentů, a že bude nutno prose prk odrážejí v jakékoli jejich
vést radikální změny k nápravě, napří- další činnosti, například v zemědělklad vznikem samostatné organizace
ství n\ jedné straně a v průmyslu na
studentů. Následovala další rozvlekstraně druhé. Právě tak těžko srovnat
lá diskuse, která ukázala, že jednoti studenty středních škol, kteří teliví studenti mají odlišné názory na
prve dozrávají ve svých názorech a
.yp a charakter této organisace a
pohledu na svět, se studenty vysokých
přes veškeré snahy některých přítoškol, kteří jsou již prakticky dosmných se do konce aktivu nepodařilo
pělými lidmi s vytyčenými životními
'ojít k závěru, jak by tato organisacíly, vyvinutou schopností abstraktce a její struktura mela vypadat.
ního myšlení, a rovněž jejich předsta-
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vy jsou už zaměřeny reálněji na jejich
Během diskuse byl zvláště ostře
příští práci a život. Proto by měli
kritizován postup a jednání předsedy
vahou svých odborných skúseností, kteÚV ČSM Zavadila v souvislosti se straré jim dala naše společnost, poněkud
hovskými událostmi a -jeho postoji vůúčinněji zasahovat do jejího života.
či studentům. Mnoho studentů navrhovaTyto rozdíly jsou tak očividné, ale
lo jeho vyloučení z ÚV ČSM.
tak nepochopitelné pro odpovědné praNěkolik příspěvků se také týkalo ticovníky, kteří by k tomu při své orgaskového
zákona, který má v nynější ponisačni práci měli přihlížet. Vždyí k
době
několikerou
možnost výkladu a ktetomu přihlíží i usnesení XIII. sjezdu
rý
způsobil
již
mnoho
nedorozumnění a
KSČ v odstavci " ...volit formy činzastavení
činnosti
drtivé
většiny fanosti při práci mládeže, studiu i ve
kultních
časopisů
v
celé
republice.Něvolném čase se zřetelem na v ě k
a
z á j m y mládeže; překonávat neúčin1» .kteří studenti navrhovali požádat Nejnost a form .álnost v práci. A to je my- vyšší soud o vypracování přesného a jedslím nesmírně důležité, a budeme-li vy- noznačného znění tiskového zákona. Tento návrh však pro nevyjasněnou koncepcházet z tohoto hlediska, pak je jen
ci a různost názorů neprošel.
ospravedlněna snaha napravit dosavadní
stav, kdy patrně nezbývá jiné řešení.
Aktiv se v dalším jednání opět souSpolupráce studentů s ostatní mládeží
středil na otázku uskutečnění referenje a bude reálná i mimo rámec ČSM, a
da o smyslu ČSM na vysokých školách a
bude možná i pružnější a zjevnější, pro- • na právní otázky vzniku nové samostatné
tože nebude skryta v mase anonymity,
studentské organisace. Referendum má
která zatím žakrývá skutečnou činnost
být uspořádáno nejpozději v březnu letjednotlivých'skupin mládeže.
ošního roku a na základě jeho výsledku
Vratme se však ješttí krátce k vlastnímu aktivu. V dalším průběhu bylo odJilasoyáňo, že VOV ČSM vyšle několikačlennou delegaci k prvnímu tajemníku
ÚV KSČ s. Dubčekovi a bude s ním diskutovat o dnešním postavení .studentů
naší společnosti a dalších aktuálních
otázkách.
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V poslední době se osývají na: pražských vysokých školách a zejména na VOV
čSMcstále silnější hlasy volající po
--'V. -^PfcftVNt
odtržení vysokoškoláků od ČSM a utvoření
vlastní studentské organisace.
PKAOTCEZamysleme se trochu, nad reálností a
,A
peeccířDDl; významem samostatné študentské organisace a především nad.tím, co taková
organisace nVže vlastně studentům přinést, a jaké další možnosti by jim dala na rozdíl od ČSM. Jako hlavní argument hlasů pro samostatnou organisaci je uváděna nespokojenost s vyššími
svazáckými orgány, které pro studenty udělaly doposud velmi málo. Připusťme, že je to pravda. Ale až po
VOV včetně, který stojí na úrovni ok-
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Miroslav Doležal
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budou učiněny další závěry. Pokud jde o
akci, Impuls se k této otázce ještě vrátí v příštích číslech, v polemice o významu ČSM pro vysokoškoláky a o názorech na vznik samostatné studentské organisace.
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resního výboru a sdružuje všechny
pražské vysoké školy, jsou v Praze
svazácké orgány studentské a teprve
až- na úrovni kraje /MV ČSM/ jsou sloučeny všechny sociální skupiny
mládeže. Pokud se tedy pražští vysokoškoláci sjednotí na nějakém požadavku, mohou jej společně prosazovat i v rámci ČSM. V případě, že ,je
takový požadavek podporován MV a UV
ČSM, které representují mnohonásobně větší počet lidí než je v republice vysokoškoláků, má daleko větší
váhu a tím i naděje na prosazení,
než bude-li prosazován pouze studentskou organizací. Je ovšem logické,
že ne každý požadavek studentů-je
akceptován a podporován těmito orgány. Pak jej studenti prosazují sami. Ustavení samostatné studentské
organisace však nepřinese v tomto
směru prakticky nic. Naopak možnosti
studentů sô podstatně omezí. Budou
totiž muset všechny své požadavky
prosazovat jen a jen svými silami a
omezenými možnostmi.
Další problémy jsou například v
otázkách•materielního zabezpečení.
Nikd* snad není-tak naivní, aby se
domníval, ž e ČSM se vzdá .části své• ho majetku ve prospěch studentské organisace, i když tento majetek v
rámci ČSM slouží studentům. Nejmarkantněj ši příklady jsou např. studentský klub "Vltava", Studentský podnik prací a služeb, zimní rekreace
studentů na horách a mnoho dalších.
Dále je nutno zvážit fakt, že v

různých mezinárodních organisacichj
umožňujících zahraničníípraxe, je
členem UV ČSM, který se určitě nevzdá tohoto svého členství ve prospěch
studentské organisace. To znamená,
že pro studenty odštěpené od ČSM
se značně zkomplikuje možnost zahraničních praxí.
Hlasy volajíeí po samostatné
studentské organisaci tvrdí, -že studenti budou ve své vlastní samostatné organisaci dělat daleko více,
než dosud v ČSM. Jsem přesvědčen,
že kromě jakéhosi počátečního oživení budou pracovat v podstatě stejně
jako dosud, to znamená většinou vůbec ne. Nevidím totiž žádný důvod
p r oč
by měli dělat něco více.
Aspoň doposud nikdo z hlasatelů samostatné organisáce neřekl, co by se
mělo dělat více. A k tomu, aby se dělalo to, co dosud, není třebp. nové
organisace. Uvědomme si přitom znovu,
že až do úrovně okresu máme studentské orgány ČSM,
Domnívám se ovšem, že by nebylo na
škodu, dát studentům možnost sdružit
se i .v jiné, organisaci ntjž CSM a vytvořit tak zdravou.konkurenci mezi
Svazem mládeže a "touto organisaci.
Ostatně i pracující mládež se sdružáje v ROH a proč by tedy podobnou
možnost neměli mít i studenti. To by
dle mého názoru značně prospělo oběma orgariisacím. Zásadně však z výše uvedených-.^dů'vodů nemohu souhlasit s
odtržením studentů jako celku od ČSM.
Každý má právo z ČSM vystoupit a myslím že by bylo dobré, kdyby měl i
možnost pracovat v jiné konkurenční
organisaci. Bude-li ovšem položena
otázka, zda ČSM nebo jen samostatná
studentská organisace, pak se zcela
jednoznačně přikláním k Č3M'.:
Závěrem chci jen připomenout, že
věc na první pohled tak lákavá, by
ve skutečnosti nepřinesla studentům
prakticky nic novéhc. A rozhodně by
na její odtržení od ČSM doplatili
nejvíce právě studenti samic Několik
základních důvodů pro toto" tvrz:ení
jsem se snažil uvést v tomto pokusu
o rozbor situace, který pochopitelně
není zcela vyčerpávající.
• Vladimír Novák
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Navazujíce na předcházející články v tomto čísle, o Svazu mládeže na
vysokých školách, musím ďoložit, nebot jseri spoluautorem kritické polemiky, že si plně uvědomuji, že zne- važování protivníka je někdy snahou.,
abychom uvěřili, že nad ním bezpečne
zvítězíme s. v takové znevažování je
obvykle zastřen úsudek o vlastní neschopnosti P potenciálni slabosti.
Pokusím se objasnit základy, z kte• rých byla kritiky vedena, a rovněž
•něco říci pro toho, kterému ?byde
trpělivost a článek dočte.
Studentstvo, jako sociální skupina, je projevem sociální mobility,
• Mladí lidé přicházejí na studia, na
kterých pobývají určitý počet let a
pak se zařazují podle profese do společenského organismu. Touto nestálostí obsazení sociální skupiny a nezapoj eností do materiální výroby se studentstvo odlišuje od ostatních soci_
álních skupin. Co se týče technické
věci, získávají na škole poznatky potřebné pro příslušnou profesi a zároveň se dotváří a tvoří jejich obecný
postoj k realitě, zásady životního
stylu. Mají sice odstup od reálných
procesů.ve společnosti, což je někdy
dobré a někdy naopak, transformují
však do studentstva city, snahy a
tendence 'sociálních skupin, že kterých
přicházejí. Nejsou tedy odtrženi tolik, jak by se zdálo. Jako skupina mají 'svoje zájmy a požadavky nejen z
hlediska momentálních potřeb sociální
skupiny, ale i perspektivně z hlediska
svého postavení v materielním procesu
výroby.'Takto koncentrované požadavky
momentální i perspektivní nenajdeme
u žádné jiné sociální skupiny. Pro
studenta je životně nezbytné se zajímat o vývoj a situaci společnosti v
opět nezvykle koncentrované podobě.
Protože si však ale zároveň ještě své
názcry tvoří je možno zde zjišťovat
myšlenkovou nevyrovnanost v takové míře, která je jiným sociálním skupinám

rovr.šž cizí. Důsledky těchto zvláštností se projevují všeobecně zvýšenou kritičnosti studentstva, která
má ten pr.raSox, že konec konců se
zařazují v dobrém i špatném smyslu
do stávajícího- Kde tkví příčiny
tohoto špatného smyslu zařazení? Je
to v základním pochopení postavení
studentstva a inteligence v socialistickém rsysv "v.'., j?-.:czákladní
pilíře musí být postavený již .v době vysokoškolského studia. K tomuto
pochopení naši ak»ivne přispívat nejen výuka> ale zvilístě společenské
studentské orgsnisace,, které musí
nejen organisovat. ale též a především sloužil sebereflexi studentstva jako sociální skupiny a jako
budoucí inteligence. Snad žádná skupina nepotřebuje společenskou organisaci právě v takové rí:e. Jen na
základě táto sebereflexe múze studenstvo aktivně propracovat a projektovat -svoji seberealizaci opět
nejen jako studenstvo, ale též jako budoucí inteligen --o. Gó stojí
těmto podmívkám v cestě nyní? Neschopnost a ssktár3tví v nejvyššich
svazáčkých organoch. /'IIoznámená to,
že by studenti tímto sektářstvím
nebyli taki nakaženi, nebot je to
často opoziční spsrtářství? ale o
tom ještě bude řeč./ Z'toho-plynou
ony problémy o kterých jo řeč v
předcházejících čláašaíoh , - Vyčerpávající boj s těmito představiteli
svazácké organizace vede totiž zájem studentů jen po jejicn vlastní
zájmové linii, e. z taxo pale koncipují svojí teerii kritiky. Moderní
teorie však nemůže nerespektovat
zájmy, cíl 3 a snahy ostatní?h soci_
álních skupin. A právě znalost ostatních sociálních skupin a především pokrokových i mladých vrstev, je
nezbytnou podmínkou sebarě&lisace
studentů. V tomto případě je rovněž
práce vrcholných orgánů Svazu spíše
překážkou. Znalost situs-je sociálních
skupin, tedy společnosti, a nejtěsnější svazky s tím nejpregresivnějším
a rozumným, je pro studentstvo nej základnější podmínkou pochopení své
úlohy ve společnosti. Jedině s nimi
a ne mimo ně je smysl a poslání intelektu, předpoklad že nezbyrokratizuje v té najhrubší formě. Jen naivní
kalkulace studentů plodí skupinově
5035/67
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styl a $éa,ka pobytu na vysoké škoegoistické tužby, rádoby pokrokové; je
to však jen individualismus v množném
le je dosud nedostačující pro pochočísle. Co však studentovi zbývá, když
pení většiny studentů právě těchto
organisace, která jen má s ostatními
nejzákladnějších podmínek své sebespojovat, jen spíše rozděluje, místo
realisace v socialistické společnospomoci odsuzuje? Je to pochybená platti. Pokrokovost studentů je v pokroforma anarchistický zabarveného kritiku celé společnosti nikoliv mimo ní,
kářství bránící jakékoli podnětné akce, a kdo oné integraci nejvíce brání
na opačném konci zase pák odložení mož- jsou ti lidé, kteří obhajují neschoku, kývání, a příprava na byrokratickou pnost, kterém jde o funkcionářské
dráhu. Někdy lhostejnost podporovaná
platy, protože ví, že by opravdovému
konsu$ním stylem života, neangažovanost životu tvář nastavit nemohli. Svést
a bolestínství a "nářky věčně nevinných'.' totiž záicladní problémy na rovinu
Ti nejvzácnější, pak hledají cestu z
s p o r u j es tli svazácká nebo studentbludného kruhu za cenu obětí. Nyní je na s k á organisace je pro ně velice výmístě položit^nezodpovědítelnou otázku: h o d n é, j s o u schopni o tom široce
co dělaly vyšší svazácké orgány, když
diskutovat; což je však jasné, je to,
jednání nižších nebylo plodné, p ř e d že řešení nemůže přijít. Organisaci
událostí na Strahově. Je však Ještě je- tvoří lidé a ti jsou rozhodující. A
dna podmínka, která byt již byla řečena tato organisace musí být pro ně, pro
na všech možných místech, zůstává z řad všechny.
student" nevyslyšena. Je to povinnost
Na závěr bych jen podotkl zdánlia k t i v n ě
studovat, nenechat se
strhnout k pasivitě stud ijním mechanis--vě'samozřejmou věc. Předpokladem jamem, jít za poznáním, neulpívat na úrov- kékoli společenské akce je kázeň, tedy to, co studentům chybí. Kázeň jani seminářů společensKých věd. Totiž
ko uvědomělá disciplina a ne .vrtochy,
choutky, individualismu a apolitičnost.
ť
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Často slýcháme stížnosti, že vedoucí funkcionáři "CSM jsou stále
starší soudruzi. Dříve přes třicet, teď už i přes čtyřicet let,
když přitom hranice členství v
ČSM byla jen 26 let. Do boje proti tomuto procesu jsme vykročili i u nás v Praze. Při MV ČSM
byl založen klub Přátelstvo nestárnoucích.
™ .y
Elixír

Vy se ptáte:
"Je pravda, že od 1.července budou mít inženýři vyšší platy ?"
se dovídáme:
Ano, je to pravda, už byli vylosováni dva.
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Moji kolegové gg rozepsali, začali zaujímat stanoviska, upřesňovat
srvé myšlenkové pochody, pokusili se
nadávat a různě si ulevovat. Nikterak
se jim nedivím, situace si to vyžádala a i nadále vyžadovat bude. Proto
bych vás chtěl požádat, vás všechny,
kdo jste či nejste vě Svazu mládeže,
aby jste se připojili k polemice, která se již odehrává na několika stránkách tohoto čísla. Proč? Jistě na to
přijdete po přečtení těchto několika
stran /a když ne, tak to je také odpověď/.
Nejdříve malá informace o Vysokoškolském obvodním výboru ČSM v Praze /VOV/. Je to vrcholný orgán studentů-svazáků v Pr^e. Podléhá městskému výboru ČSM. Je volen jednou za
rok na výroční konferenci. VOV je třeba chápat jako přirozenou platformu
pro realizaci studentské aktivity. Je
jedin/m reprezentantem pražských vysokoškoláků, jejich politickým mluvčím
hájí a prosazuje jejich zájmy a jejich
jménem vede všechna jednání. V současné době stoji v popředí úkol upevnit
studentské hj^utí na vysokých školách.
VOV si vzal na svá bedra přetěžké břemeno: hájit a plně respektovat zájmy a názory studentů. Obai-.
vuji se ¿eho členům. Nejen proto, že
pokud měli možnost, tak se snažili
toto své břímě donést až do konce
/i když ča3to měl tento konec příchuí
subjektivní pravdy jednotlivců a někdy í'istal nedotážený svou vlastní
neschopností/, ale také proto, že
vlastně s tímto břemenem museli a budou muset hrát tu nejnevděčnější roli. Paradoxní na tom je, že nevděk
sklízejí nejen z nadřízených a mocenských orgánů, ale také z řad těch,
které by měly táhnout s nimi, z řad
studentů. Faktem je, že tok informací
z VOV na jednotlivé fakulty byl v poslední době ochoromen celostátní sráž-

kovou kalamitou/, kdy mnoha lidem
teklo do bot. Stejně však je tou
největší katastrofou studentská, apatičnost, lhostejnost, která se
tak překrásně umí mstít nejen na •
angažovaných studentech, ale především na těch, kteří mají, at vědomě
či nevědomě, lhostejnost zakotvenou
ve svém životním ideálu - spíše životním stylu. Viji, občas se pokládáme za něco radikálního, ale mezi
čtyřmi zdmi a postaveni před zrcadlem, aby vznikl dojem, že je nás tam
víc.
Jak se chová naše společnost ke
své budoucí inteligenci? Odpovíme-li
si na tuto otázku, potom musíme být
málo optimističtí. Zestejnování nestejného, rozbíjení těch skupin, které k sobě patří, dělání teček za něčím, co nemá v současnosti konce
/časopis Student a jeho rádoby kritičnost, strahovské události apod./ to vše a ještě mnohem více je nemožné přejít mlčky, protože budoucnost
by se k nám zachovala macešsky a zcela právem, nebot "ztratit svědomí,
znamená ztratit lidství".
Dva studenti naší školy, členové
VOV podali demisi a jeden z nich
zároveň vystoupil z ČSM. Společně s
nimi i Pinc /člen VOV/ z filosofie.
Tento protest teprve začal. Je to
zatím takový tichý, pokojný protest
několika jednotlivců, který dříve nebo později musí nabýt jakéhosi demonštratívni ho dosahu, demonstrativního
.nesouhlasu a projevu nedůvěry orgánům
ČSM. Představte si, že během krátké
doby většina studentů použije svého
práva dobrovolnosti a individuálně
rozváže poměr se svazáckou organisací... Nedovedu si to zatím docela
dobře představit a proto vyhrabu ze
své paměti nedávný výrok: Kdybychom
byli poctivíif ták se s touto organisací rozloučíme".
Zvažme tedy poctivě do jaké míry
jsme se angažovali a jak to bylo účinné. Jestliže naše vlastní zkušenost již dospěla ke slůvku nelze, tak
dejme sbohem přetvářce a hledejme něco, v co bychom mohli znovu začít věřit, něco, pro co by nebylo marné
František Teichmann
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Bílá záclona, řasnatá, dlouhá, prfiklerná jako všechno kolem, jako to,
co dělali, říkali a dokonc .• i mysleli, pr°hle'ná jako lež, kterou posloucha4la pětkrát denně.nebo i víckrát, uzdravíš
čeje mluvili

e, říkali a jejich s ucitné obli-

něčem 'iném, * tom, jak p\jdou do kins, do hospody s kdoví kam

jostě, jak se bud u chví1! orochíz.t, abv z ničh rebvl cítit éter, jak ji nechají v nesmyslné představ , že na ni mysl-"1 i, že mys 1 ! ještě tecí.
i• ••
Zabalila so do pruhuj váného nemocničního pláště a násilím vrátila oči k
obrazovce. Neviděla nic, jen zmatek světel a stínů a v^kou hmotu na řasách,
kousek dál seděla ta paní, co půjde pozítří domů, půjde, proč by nešla, nic
jí už nechybí, n.jbo přece ... Obrazovka ztrácela přitažlivost, měnila se v neurčitou rozmazanou kaňku, probleskovala z husté mlhy slz a neříkala nic. Co
může konečně říkat, co vůbec může vědit o člověku, co může vědět třeba o ní
a o tom, že už nikdy nebuče to, co bylo a přece si to nesmí stále připomínat
a dělat, že na tom vůbec nezáleží, že je to zase všechno normálka a oni ji
pochválí, že je statečná.
Proč za ní chodili, neprosila je přece, proč jenom, co jí chtěli, přišli ji litovat a podarovat pomerančem jako malé děcko, máš co číst a nechceš
přivézt pletení, chce, jediné co chce je, aby odešli, aby už nechodili, aby
nepři/jel už vůbec nikdo tak, jako nikdo nechodí za tou paní, co ji pozítří
pošlou domů. Musela se opřít. Z přivřených víček tekly slzy, tak docela volně, samozřejmě, věděly, že. na ně právě došla řada, že přišla jejich chvíle,
že mají mít sílu balzámu a zahojit, co bylo právě třeba, odplavit obrázek
Dáši, Vlasty, Libu"e a všech, co k ní ořed chvílí vtrhly do pokoje i těch, co
přišli s nimi a netrpflivě se ^ocháze1 i v :hVu, záviděla jim, tak strašně závvid:la a bála se to říct nah'as. Vždycky mľla hrůzu před tím oocitem, chraň
se závisti, říkala máma, chraň se jí, abys byla šťastná. Ještě donedávna o ní
nevěděla vůbec nic a žít a st 'ně iak:> vvechny ty a všichni ti, co orávo odešli
Donedčvna? Jak dlouho tady vlastně ležela a jak clouh) už tudy "chooí" a tluče berlemi do strakatého terasa ehjdeb, i ale ulouho?
v
Paní, co měla jít pozítří domů, k ní přiskočila. Co je vám, nic, chcete
do pokoje, kývla. Podali jí js a ona se opřela a šla, šla s tou hustou mlhou
na očích a viděla, jak se Vlasta opírá o Honzu a Dáša o Vaška. A ona?
Naskákala jí husí kůže, roztřásla SJ, berle podivně zachrastily. Ta štastná paní, co čekala jen na pozítří, ji zachytila. Děkuju, řekla á nechala se
vést, nechala se položit na postel, nebránila se, když paní sa,hla po zvonicu,
aby přivolala sestru., takovou mladou, co měla jistě také svého Honzu, s kterým půjde po službě do kina nebo tancovat a bude štastná,- že si může obout lodičky, že si zkrátka může obout co chce, protože má obě nohy. Bude štastná,
protože nezávidí.
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Kodně se diskutuie o odborné připravenosti vysokoškoláků, o úrovni
vysokoškolského studia, o připravenosti absolventů pro praxi. Při těchto
diskusích, máme dojem, že se opomíjí podstatná stránka inteligence - všeobecná vzdělanost. Myslíme, že ani nej ¿¡okoralejší odborník se neobejde
bez informací všeobecného charakt-.ru, pod tč-mito informacemi rozumíme i
informace hymanitníh rázu. Loni jsme přetiskli první seznam knih /Francoúzká literátu-a/, nyní iro vás připravil 0 db. as. prom. oed. Miloš Čermák, druhý, se zaměřením na anglickou literaturu.
Gooffřey CHAUCER /134P-1400/: Canterburské -j^írkv
William SHAKESPEARE /1554-1616/: Macbeth, Hamlet, Julius Caesar, Večer
tříkrálový a někt .rá další dramata či komedie.
Jonathan SWIFT /l567-1745/: Gulliverovy cesty
Daniel DEFOE /1660-1731/: Robinson Grusoe
Henri FIELDING /1707-1754/: Josef Andrews
Robert BURNS /1759-1796/: Balady
Percy Bysshe SHELLEY /1792-1822/: některé z jeho básní
Walter SCOTT /1771-1832/: Ivanhoe

'

Charles DICKENS /1812-1870/: Pickwilcovci, David Copperfield
William THACKEREY /1311-1853/: Trh marnosti, Newcoomové
Emilly BRONTEOVÁ /1818-1848/: Vichrne návrší
Robert Louis STEVENSON /1850-1894/: Poklad na ostrově
Oscar WILDE /1856-1900/: Obraz Doriana Graye, Jak důležité mí ti Filipa
Rudyard Tí TPLING /1365-1936/: Kniha džunglí
Joseph CONRAD'/1855-1924/: Lord Jim
John GALSWORTHY /1862-1933/: Sága rodu Forsytů
Herbert George WELLS /l85o-1946/: Válka světn, Rusko v mlze
Georfre Bernard SHAW /1856-1950/: Pygmalioti, Živnost paní Warrenové
James JOYCE /1882-1941/: n'co z přeložené poezie
John BRAINE: Místo nahiře
John Boynton PRIE3TLEY /1894/: Dobří kama" ádi
Archibald Josef CRONIN /1895/: Světlo- severu.
Graham GREENE /1904/: Tichý Američan
James ALDRIDGE /1918/: Di »lom^t
Alan SILLITOE: V sobotu večer v neděli ráno

Odb. a. prom. ped. Miloš Čermák
5018/67
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O Opíšu
t
si tu svoje myšlenky.
To je vůbec divné, proč je člověk
pořád něčím nutkán, aby si poznamenal, co ho napadlo...

Vše souvisí 3e vším, ve všem je
protiklad. Je těžké být teď géniem, Takový Archimedes se jen
koupal a přišel na zákon. Jenomže tím už zbavil všechny další
generace možnosti něco takového
objevit. Obohatil je svým objevem
a ochudil o možnost objevu.
Již jsem Tě pcznal /myslím si to
aspoň/ a nechci být sobec. Nechci
nikoho připravit, o možnost omylu.
Nezlob se tedy na mne, že říkám:
ID © ¿> e o O

Docela bych teď měl chut napsat ně.jakou báseň. Dopadla by zase banál- .
ně, jako ty předešlé a stejně bych
ji zas roztrhalo A přitom mám pořád
pocit, že bych to měl nějak vyjádřit.
Asi tak jako sopka srší plameny a
vrhá kusy lávy, náhodný pozorovatel
je prý u vytržení, a pak zmizí přetlak a je po erupci.' Láva pomalu stydne, trvá to roky, ale v měřítku vesmíru je to zlomečelc vteřiny, a pak
je z té žhavé hmoty zase jen kus kamene, docela obyčejný šutr, jakého
je kolem spousta, že ani nemá cenu,
jen jím lze kamenovat básníky, idealisty, snílky a blázny. Jen občas
přijde někdo a vteše kameni podobu.
Přijmi prosím tedy pás úlomků lávy
a dělej s nimi, co uznáš za vhodné...

n v

....vyčítáš mi,, že jsem snílek, že
se nedívám na svět realisticky a
navíc si hraju na básníka. Opravdu jen hraju, protože nemám asi
dost odvahy nést vše, co s tím
souvisí. Navíc, básníkem se nelze státj když ses jím nenarodilo
Proč mi to ale vyčítáš? Zkus
to třeba taky, ze cvěta si svátek
udělat a nenechat se otrávit...

Oči. Lidské oči. Kolik je na světě
lidí, tolik je očí. Když se někomu
zadíváš do tváře- vidíš v nich mnohé a často hovoří výmluvněji než
slova. Je to krásný pocit, vědět,
že před nikým nemusím pohledem uhýbat, že se můžu každému podívat
do očí.
Máš oči, daly by se o nich psát básně. Někdo je také možná píše. Máš
oči a ani si dost dobře neuvědomu.:>;<•.-••' Mí Ayfs'- J e s jejich existenci. A přece je to
veliký poklad. Skoda, že je tak raáh
lo využitý. Téměř každý člověk se
dívá kolem sebe. Málokdo vidí...

/
/
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Padal sníh a prš-elo, Ulice byly pokryty ošklivou, hnědou brečkou. Počasí .jako stvorené pro sebevraždu. Opatrne se rozhlédl napravo, potom nalevo. 3 rozmyslem skočil před tramvaj. Zaskřípěly brzdy - a nic. Tramvaj stáa. Zase vypnuli prgud.v nevhodnou dobu. Jako tenkrát. Mám smůlu, řekl si,
musír to zkusit jinak. Rychle se rozběhl a utíkal pryč. Skromně si myslel,
ž n by nedokázal uspokojivě odpovídat na zvědavé otázky dopravní polieie.
Ulicemi Starého Města došel k řece, Kalná voda se líně valila pod most?r.. Skočit do ní? Věděl, že než by dopadl 1 hladině, voda by jistě zamrzTakovou měl smůlu, Chtěl se položit na koleje i když to nebyla lákavá
redstava čekat v tomhle počasí na vlak, a pak»mohl by přece nastydnout.
Jenže městská správa na něj ve svých plánech zapomněla. Stavbu zadala na
-játlc: století firmě Dvakrát měř, jednou řež, Stavba trati byla stále ješts ve stadiu prvního měření, Hlavnímu projektantovi se třásly ruce a neslor^il? nu oči, nemohl najít v plánech výchozí stanici.
P.ozhodl se. že skončí v alkoholovém opojení. Hledal po celém městě tu
nejpochybněji! krčmu. Našel ji u přístavu pramiček. Měla velký honosný štít
clatýn nápisem: U zkaženýho žaludku. A opravdu, nápis nelhal. Hostinský
colal rc mohl, aby se o něm neříkalo, ža klame zákazníky. Objednal si dvojiL-"u s c Ľ ú bez whisky. Zahleděl se do b'-hlinek a vzpomínal na svůj příběh hodný ' .iŕorô. .Jeho .cbľ.ílisená edice Červená knihovna.
Nojdřiv s'e seznámil s její něžnou ručkou. Řidič tramvaje se zasnil a na
chvilku zapomněl řídit.. Škoda, že jen na chvilku. TeS by nemusel utápět svůj
žal ve' dvojité sodě a finančně so ruino vat. J.áko boxer amatér dovedl ocenit
techniku jejího levého háku« Omluvila se a šlápla mu na nohu. Omluvně se usmála., Tramvaj zastavila a dav nastupujících občanů přitiskl její něžnou hlavinku k jeho kulturistické

hrudi-Jejich srdce roztávala. Ano,' toho roku by-

-9 '"elice teplé léto. Při prvním spadnutí klapky jí vroucně zašeptal do ucha:
•Slečno, máte vynikající úder. Pomalu se šeřilo, když sám osud vypnul v celé
Vtvrti .elektrický proud. K jejich štěstí už nic nescházelo,.Tramvaj stála a li-

dé v ní trpělivě čekali, Někteří zvlášt reálně založení jedinci vyhazovali pod
nohy chodců popsané lístečky. Většinou žádali o vánoční stromeček s ozdobami.
•Jen jedna statná třicátnice podlehla panice a vyhodila svou poslední vůli. Říkala, že u nich vrodině se-k-stáru ztráci na soudnosti a že nemá to srdce ublížit některému ze svých dětí a manželů. Navzdory škarohlídům se tramvaj rozjela. Na další stanici je dav od sebe oddělil. Marně za ní volal. Byla nenávratně pryč, Utřel si slz-y. Hostinský mu s protřelým úsměvem nabídl zaručeně kvadokončení na další fctrv?

18
jo iračování ze.str. 1
osvobozující ranou rozhodné vystoupení dělníků., odhodlaných po památné řeči
•předsedy vlády s» Klementa Gottwalda na Staroměstském náměstí postavit se se
-".braní v ruce proti podněcovatelům reakčňího puče.
j

-

•

Výzra k zřizování akčních výborů Národní fronty, jako orgánů lidové monalezla ohlas i na raší škole a to opět především z iniciativy studentů
1'o'íňuništů. Bylo to právě ve středu 25. února, kdy po polední se sešel akční
výb'or k ustavující schůzi, na které byli zvoleni funkcionáři (předs, prof.
T r

. rbenský, místopřeďs« prof. Kosil) á sestaven první návrh na odstranění re-

skčních učitelů, zaměstnanců" a studentů, se ktérýrr... se odebrali zástupci
studentů (v čele se s. Štikou") ha ministerstvo školství, kde byl ustaven
ústřední akční výbor NF (pod vedením s. Lona), rozhodující o návrzích předkládaných akčními výbory rycókých škol.
My profesoři jsme odešli do budovy ČVUT na Karlově,náměstí na zasedání
rrofčsorského sboru naší fakulty, který se konal shodou okolností právě toho
na. Prodírali jsme se průvodem studentů, svedených reakčními vůdci k demonrnci. •směřující na pražský'Hrad k tehdejšímu presidentu Dr. Benešovi. Zaselií profesorského sboru probíhalo za velmi napjaté nálady: reakční členové
-^rv doufali V příznivý výsledek neblahé studentské demonstrace, my ostat•-'- st.e pevně věřili v sílu dělnictva, vystoupivšího v masách na obranu ohro
ne lidové demokracie.
Naše víra nebyla zklamána: ještě před ukončením zasedání došla zpráva,
energické vystoupení pracujících rozdrtilo pokus reakce, o puč a ž.,e s. Got:"'ald vyhlásil
na Václavském' náměstí slavnostně toto vítězství. A záhv
na to
*U
Vme. byli. s prof. Vrbenským vyvoláni zástupci našich studentů, kteří nám pře'
c&.ii návrh našeho akčního výboru schválení Ústředním akčním výborem MŠ k projedení očisty školy od reakční en živlů.

.

Několik následujících dnů do konce února neprobíhala na škole bez pohnutých chvil. Nejvážnější^-z nich bylo převzetí vedení Spolku posluchačů zeměděl, a les. inž., v němž byli kulačtí a velkostatkářští synkové, do rukou
studentských zástupců akčního výboru. Po překonání tohoto posledního odporu
mohla pak nastoupit škola, dík vítězství pracujícího lidu, cestu do nové e':3py svého rozvoje: cestu k demokratizaci školy, aktivní spolupráci při bu" .-árií lidově demokratické republiky.
Prof. Dr. Ing. Vladimír Kosil DrSc.
:i předválečné špekáčky. Zaplatil a vypotácel se ven. Potácel se kolem ře.. -Dvc; hodiny před ním šly po hrázi dětičky a loupaly si banán. Uklouzl a
.1 -o vody, Kupodivu nebyla vůbec zamrzlá.

/
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V listopadu -loňského roku zahájil svou činnost Studentský podnik prací
a služeb ('dále jen SPPS), J.e to hospodářské zařízení VOV ČSM, které zaměřuje svou činnost na zajištování pracovních příležitostí pro pražské vysokoškoláky.
Mzdy studentů, kteří pracují pro studentský podnik formou smlouvy o dílo, se pohybují od 6 Kčs, což je minimální hranice ('vyjma hlídání dětí:
4 Kčs), až do 15 Kčs při odborných kondicích. Není nezajímavé uvést, že studenti VŠZ vydělali za dva měsíce bezmála 13 000 Kčs.
Nyní bych se rád vrátil k položené otázce. Je tomu skutečně tak? Asi
ano. Mezi 1 200 studenty nejsou totiž takoví, kteří půjdou uklízet kanceláře za 10 Kčs na hodinu. Plakát se slovy: "Dvě dívky na úklid za 10 Kčs na
hodinu...", visel uraénžybez odezvy týden. Je to skutečně tím, že mají studenti dost peněz, nebo je to jenom vrozená lenost.
Když SPPS začal pracovat, byl zájem mezi studenty tak velký, že nemohl
uspokojit všechny. Jako téměř každá první vlna nadšení opadne, tak i tato
skončila obdobně. Studenti ztratili o SPPS zájem. Myslím si, že je to škoda.
Studentský podnik je právě pro vás, studenty a tak by si zasloužil trochu
více pozornosti.
Na závěr ještě několik rad:
- máte-li zájem pracovat, práci vám zajistí jednatel SPPS /s. Peterka B3/
- o každé vykonané_práci_s_i ne chte_vystavit potvrzení
- předáte-li toto potvrzení během úterý jednateli, ještě v pátek od
téhož dostanete zaslouženou mzdu
- sledujte vývěsku u vchodu do menzy
- slíbíte-li, že přijdete pracovat, tak určitě přijďte nebo způsobíte
nemale nepříjemnosti sobé i druhým
A. P.
T.

V areálu školy se hledají kanály. •
Prosíme poctivé nálezce, aby se
obrátili na Průmstav.

Izraelská vláda obvinila vládu SAR z
toho, že přes Suazský kanál vypustila
do Izraele velký houf divokých králíků, kteří se nebezpečně rozmnožili.
Grónská vláda snížila ceny rýže a pomerančů neboí se jich tento rok urodilo příliš mnoho a Gronsko je nestačí
vyvážet.
Sovětská akademie věd zjistila, že se
naše země ještě stále otáčí kolem své
-VS-

V nejvyšších poschodích rektorátu
bude zřízen velký bázén. Jako první počinek tohoto náročného -díla,
které se prozatím nepodařilo vybudovat v přízemních podmínkách, je
odvádění deš.tové vody do zmíněných
prostor.
Na jaře, denně od 7 do 19 hod, nejcsou plánovány žádné deštové srážky.
Do oken poslucháren na AGRU totiž
zatéká.
— vij—
Na posledním zasedání Valného shromáždění OSN přednesla rada UNESCO
návrh, aby byla naše menza zahrnuta
mezi zbraně hromadného ničení.
M. K.
5032/67
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V srpnu 66 měl být provozuschopný areál VŠZ na Suchdole.' Tak to tedy bylo
zakotveno v hospodářské smlouvě, na kte-e se zvěčnili'svými podpisy vysocí funT
kčionáři Technické zprávy /investor/,

se dočkala tělocvična svého otevření. Bylo nutno přimhouřit druhé oko.
Na bazén však ani zavřené obě oči nestačily, protože to.záblo od nohou a dost.

^růmstavu /vykonavatel/ a VŠZ /budoucí
uživatel/. Osudové štěstí této stavbě
však nepřálo. To by tolik nevadilo, protože osud bývá i zákeřný /pravděpodobnost 1 : 1/ a když přihlédneme k faktu,
že .jde o objekt u nás, tak.,.

- • Kachličky na stěně studem odpadly.
Konstatovalo se: lajdácka, price "kachličkářů". Opravily se. Asfs.lt těsnící
přítokové trubky teplé vody roztál.
Konstatovalo se: materiál odpovídající ČSN /n evim pod kterým číslem se ta-

ET přimhoyřením jednoho oka převzala
škola ve- stanoveném termínu stadion a vo
iejbalová hřiště. Tělocvična, bazén a

to norma skrývá/. Opravilo se i toto.
Ale oo s tou ztěžklou vodou, která ne
a ne se udržet v připravené jímce?

přidružené prostory se vzhledem k celostátnímu nedostatku jakéhosi materiálu,
jakéhosi zařízení a pokřivené pracovní
r

rálce kohosi, musely čekat dál. Celý

jeden rok se tedy mohl Průmstav věnovat
r

é tvůrčí činnosti /sic s částečnou vi-

nr\i, ale bez finančního postihu/. Loňský
- sic říjen byl přijat veškerým člově-

Prý chybná dlažba na dně. Toto však
opraviť ne a ne. Průmstav mlčí a platí
/škoda jen, že ne jako mourovatej/,
Technická zpráva přemýšlí, škola má
tvrdou palici a urguje a urguje a studenti čekají.
Tohle všechno by se dalo snad pro-

t.x.stvem VŠZ s nápadnou radostí. Na za-

minout. /Jsou důležitější věci než ba-

č-tku tohoto měsíce se totiž zrodila pr-

zen./ Jde však o princip. A- to mně va-

. í kolaudace. Sára Průmstav se o to pri- : dí, protože vykonavatglem stavby nové
i
č nil. V" tomže měsíci proběhla ještě jed-i koleje na Suchdole v tomto roce je
na, jelikož ta první neuspěla. Ani této
kolaudaci se nedařilo, neboí došlo k dalším negativním jevůp, o kterých Prům':av věděl, ale doufal, že se-projeví až
po kolaudaci. Stejně však tato stavební
společnost naivně věřila, že další /třetí/ projde a pustí se do dalšího zmetku.
Od té doby čas pokročil, ale k dalším kolaudacím vlídně nakloněn nebyl, spíše naopak. Teprve.na konec- kalendářního roku

znovuPrůmstav.'Není na vybranou. Škó1
• ' ''
j la, aby mohla vzdělávat, se musí pod'řizovat, podřizovat hospodaření, které
,se všeobecně praktikuje v tomto státě.
A i kdyby Průmstav začal dobře, tak stehně ztroskotá, protože materiál, který
¡potřebuje, zařízení, která zazdí, se
vyrábějí jinde, A tam by ještě dobře
¡dělat nezačali.
Poznámka: použil jsem informací, které
—v-q/^7
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mi byly poskytnudy 9. 1. 1968 na

zrození písemného prohlášení Prům-

schůzce se soudruhem kvestorem Ju-

stavu. na téma: kdy hodláme dokon-

Dr. J. Urychem a se soudruhem pro-

čit bazén. Toto prohlášení by mělo

rektorem pro výstavbu mř. prof. Ing. vstoupit v platnost již začátkem úarcho M. Hučkem CSc. Zde se došlo k

nora. Jenže těch slibů ze strany vy-

podobným zaverum, kterými končím sv- konavatele bylo ELZ y S
' LZ • Doufám tedy,
ůj článek. Někdo nám tam však chy-

že se škole podaří prosadit své po-

běl : ředitel Průmstavu s. Hanzlík a

žadavky v plné míře a co nejdříve.

Technické zprávy s. Volf. Snad by se Zároveň bych chtěl poděkovat všem
mnoho věcí padajících na hlavu Prům- funkcionářům naší školy za jejich
stavu vysvětlilo. Je to jejich chyba, snahu v řešení otázek ve prospěch
Teď zatím budeme všichni čekat na

-studentů.
F. Teichmann

Och, och .
nechci muže,
chci v odumru

Vyjádření KTV:
Na Vaši žádost odpovídáme na otázky týkající se dokončení tělovýchovného objektu školy a jeho uvedení do
provozu. Zbývá uvést do provozu bazén, který již delší dobu vykazuje
různé závady, na které jsme upozorňovali již v průběhu stavby a z nichž
některé byly dost těžkopádně odstraňovány /např. nesprávné vydlaždičkováni plaveckých drah/,jiné se nepodařilo odstranit /např. zvýšení okrajů
kol em bazénu, aby nestékala špinavá
voda při čištění do bazénu, zaoblení
ostrých hran na blocích, nedostatečné upevnění skokanského 3 m můstku/..

lepidly, přičemž, bylo použito nových dlaždic opět s jiným odstínem.
Závada na mělké straně se nyní odstraňuje. 0 plánovaném ukončení nejsme informováni.

Tělocvičny jsou již v provozu. Jejich zdržení bylo zaviněno změnou
podlahy proti projektu. Původně byla projektována a také již provedena pružná podlaha, která je jedině
vyhovující jak z. důvodů zdravotních,
tak z hledisek sportovních. Tato
podlaha se zbortila začátkem r. 1967
a bylo nutno ji vytrhat. Na místo
pružné podlahy byly položeny parkety
Vykachličkováním baz4nu bílými dla- na betonový podklad s hobrovou vložždicemi několika barevných odstínů,
kou- Považujeme to za dočasné řešení,
přičemž polovina bazénu v hloubce je
vydlážděna žlutými dlaždičkami s bro• P o k u d s e ť ý k á celkového objektu,
kovaným povrchem /aby se tam dobře dr- Považujeme jej za velmi účelně řešený
zela špína, která se orávě v hloubce a estetický. Má dobře vybavené příslutěžko odstraňuje/ vznikla, další záva- sens ^ v£ » ^alcu^posluchárnu, nářadovnu,
s možností zařízení posilovny, šatny a
s rch
Jiné technické závady se objevily
P y» v tělocvičnách lze provozovat
při zkouškách bazénu. Nejprve prosako- všechny sporty, jsou prostorné a světvala čelní hluboká strana, pak čelní le> dostatočne vybavené. Velká je určemělká strana a nakonec se zvedly ala- n a P r ^ážně míčovým hrám a malá sporto _
ždice uložené na dně bazénu i s vrst- v n £ gymnastice a malým sportům /judo
vou cementu. Tato závada byla odstra- apod./. Také bazén je velmi dobře řeňcvána přilepením dna pryskyřicovými
šen, má výbornou akustiku.
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Nedostatkem je, že nárokované míst. -rt: pro katedru a sklad KTV nebyly
rojaty do plánu. Poněvadž katedra muse.2, uvolnit prozatímní místnosti na koleji- byla nucena zabrat všechny prostopůvodně určené pro provoz. Posluchárnu pro sekretariát a styk se studenty a
místnosti nad bytem správce, které, byly určeny pro kancelář gprávce objektu
jako sklad, pro údržbáře a uklízečky.
Závěrem ještě chceme podotknout, že

přes všechny nedostatky je nutno vidět, že dnešní naše tělovýchovná zařízení jsou jedna z nejlepších vysolkoškolských tělovýchovných zařízení
v republice a že. jejich uskutečnění
je výsledkem zájmu a péče vedení školy O tělesnou výchovu.
Je nutno si uvědomit, že tato zařízení slouží přednostně studentům. Jejich povinností je nepoškozovat, udržovat čistotu a podřídit se nutnému
řádu.
Vedoucí katedry tělesné výchovy
doc PhDr Slavoj T i t 1 CSc

Zpráva oddílů košíkové o dosažených sportovních výsledcích od 1. XII.1967
. _ ''

•

V

I. třída muži skupina B /družstvo VŠZ A/
' : Praha - Slávia VŠZ

52

49

Praha

- Slávia VŠZ

58

75

í*vrbáže - Slávia VŠZ

0

20

Družstvo po 9 zápasech:
9

8

1

0

562

509

13

+53

.-oy na 4. místě /5. a 6. v pořadí tabulky mají sehrán o zápas méně/. Lze se
-.nní-vat, že toto místo tak "zhruba odpovídá dané situaci, i když dva předposle:')', zápasy byly prohrány doslova v posledních minutách a hráčské štěstí se práě ták mohlo zvrátit v náš prospěch. Ovšem i psychická příprava samotných hránení právě na nejvyšší úrovni.

. ..

Družstvo žen ve studentské lize pokračovalo těmito zápasy:
' - Slávia VŠZ

45

21

lávia stroj. fak. - Slávia VŠZ

50

30

59

39

jTVS
:

oE

- Slávia VŠZ

Podle všeho se situace od poslední zprávy poněkud zhoršila. Po třech vítězných utkáních, 3 porážky. Ovšem celková zpráva o situaci po ukončení zatím
-•lána nebyla, proto lze těžko činit konkrétní závěry. K situaci se dá jen polotknoutj že by bylo potřeba zlepšit docházku na tréninky, zajistit důkladného
•jdoucího, který by byl ochoten družstvo žen vést.
Novák
"i /Cf
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Studentská vědecká tvořivost představuje na provozně ekonomické fakultě V5Z již trvalou složku vědecko-výzkumné práce. Je organizována při katedrách zemědělské ekonomiky, organizace zemědělských podniků a teorie řízení, organizace pracovních procesů, účetnictví, statistiky) politické ekonomie, matematického programováníj světového zemědělství a sociologie venkova.
Do. studentských. vědeckých kroužků při katedrách i k individuální práci
se může přihlásit každý student, který má zájem o tvůrci výzkumnou práci v
uvedených oborech.- Jednotlivé katedry vypisují témata studentských prací,
vycházející z vědeckých úkolů katedry* - Touto formou přispívají studenti k rozšíření výzkumné kapacity fakulty. Kromě toho mohou studenti pracovat na práci
podle svého'vlastního návrh\i nebo podle návrhu určitého zemědělského podniku
či odborného pracoviště.
Účast ve studentské vědecké tvořivosti má pro schopné studenty tgcto výhody:
a) seznámí se- blíže s metodami vědecké
práce,
b) možnost převedení úspěšně rozpracova-

tudenlSKQ

ného tématu na téma diplomové práce,

vědecko

c) mož-ost účastnit se se svou prací fakultního kola soutěže studentské vědecké tvořivosti, kde první tři - čtyři
soutěžící získávají věcné ceny v celko- j

L

vé hodnotě 500 Kčs; první tři i..více
prací (v případě většího počtu soutě-

V •

vnr

n o
U o

žících než 10) postupují do celostátního kola, kde tři nejlepší získávají
peněžité ceny ve výši 200 - 500 Kčs a
případně i další věcné ceny,
d) výtahy z nejlepších prací z fakultního kola se publikují ve Sborníku fakulty za normální honorář.
Bližší informace podají vedoucí nebo pověření pracovníci jednotlivých kateder
. Tato informace se týká pouze PEF, ale podobné podmínky pro studentskou
vědeckou tvořivost jsou i na dalších fakultách VŠZ.
Proděkan pro vědeckou práci:
doc.Ing. V. Chalupný CSc.

Teprve po přečtení článku. Vladimíra Nováka, uveřejněného na předešlé stránce, jsme si uvědomili, jaké možnosti zdokonalování má ještě
lidstvo před sebou. Zkusme se s ním tedy znovu zamyslet, a zjistíme-li
posléze, že jsme mysleli, nechí nás to naplní upřímným zoufalstvím.
To, co autor v úvodu nazývá poslední dobou, je úsilí trvající
nejméně od roku 1965, úsilí vyplněné nejen diskusemi, ale i oběími.
Celou tuto dobu se poukazovalo na neschopnost a v mnohých'případech
i neochotu řešit studentské, problémy adekvátní formou. Nejde tedy o
jakési sektářství, jak naznačuje předešlý článek, ale o zoufalou snahu
vyprostit se z mašinérie řízené přestárlými aparátníky. Ti však vyzbrojeni
mocenskými prostředky dokázali vyhnat ze Svazu duševně nejprcduktivnější
studenty a slovo federalisace, jako jednu uváděnou alternativu dali na
index. Vlk se nažral a koza zůstala celé. Že sektářství bylo na jejich
straně, dokazuje ten fakt, že přes veškerou jejich snahu se ještě více
studentů přesvědčilo, že tak se problémy řešit nedají. Korunu všemu
nasadili vysocí funkcionáři ČSM svým postojem ke strahovským událostem.
Nelze se tedy divit, že nyní.studenti museli revidovat své dosavadní
požadavky a že přišli s myšlenkou vlastní organisace. Jestliže nyní
přichází aparátnik Novák se: vztyčeným prstem a "varuje" před zakládáním
samostatné organisace a zároveň se přimlouvá za konkurenční*organisaci,
pak nejen brání dosavadní nedostatky, ale neví dokonale o co jde.
Jestliže tvrdí, že uvádí několiji základních důvodů, pak si spletl důvody
s pseudodůvody. Spor o novou organisaci není sporem hlavním, ale odvozeným,
logicky musel"vyplynout z doSavadní práce či nepráce ústředních svazáckých
orgánů a jedině tito jej ve své pohodlnosti spojují s nedůvěrou v celé
zřízení a jako odtržení od ostatní mládeže. Vždyí jim také taková spojeni
existenčně nahrávají.
Že zkreslují a pomlouvají upřímnou snahu, to patrně
"nespadá do_ jejich kompetence".
"Argumenty", které-uvádí Vladimír Novák, jako například studentský
klub Vltava-a podnik studentských služeb, jsou ony dílci vyvzdorované
úspěchy, na nichž mělý nejménší podíl vysoké svazácké orgány, ale o mnoho
více pochopení měly státní a stranické orgány. Stejně v případě Strahova.
Pokud se týče "argumentace" o zahraničních praxích, dovolujeme si pisatele
upozornit na to, že je organisuje Ministerstvo školství a zároveň se neobáváme, že by mezinárodní studentské organisace, jejichž členem je dosud
T
JV ČSM,
nově vzniklou studentskou organisaci nepřijaly. Jestliže pak autor
nevidí žádný důvod, proč by měli studenti v nové organisaci dělat něco více
než doposud, jsme přesvědčeni, že by mohli a l e s p o ň
dělat. Je samozřejmé, že funkcionáři stejného smýšlení jako autor'předcházejícího článku
udělají vše pro to, aby
se jim ovečky nerozutekly, protože studenti by
určitě na to nedoplatili tolik, jako právě oni.
Je rovn&š nasnadě, že řešení v rámci GSM by bylo bezkonfliktnější,
ale hlavní překážkou tohoto řešení jsou právě nejvyšší svazácká místa.
Myslíme," že by nová organisace zcela snadno nechala stávající funkcionáře
uprostřed "jejich otázek materielního zabezpečení". Nikdo nevyšel bourat
svět, jde jen o to, aby společenská organisace měla význam který má mít,
a ten nedostane, bude-li se střílet z hluchých a falešných patron, jako tomu
bylo v předcházejícím článku.
Ivan Knížek
Jan Karhan
Během tisku clo;:1c k záměno blan a tak se tacbo stránka dostala místo za článek Vladimíra I-Iováka sem. Omlouváme se za toto, námi nezaviněné, nedopatření.
,
Reaakee
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SEBRÁNO PO LOKÁLECH

INZERCE

Věřte, je to někdy k nevíře
co tisknou v denním papíře
ten že povýšil a ďi.*uhý zchudl
štěňata má mocnářovo pudl
někde povstali a jinde sedli
co pískaj kudlu, loni vedli

Ztratila se tchýně. Upozornění

strana první, přesvědčí niž mrkne
že někdy v dešti taky sprchne
nikde jinde neseženeš více
o úspěších informace z pliše
strana druhá, říká plačky
na ty zmatky, kde vzít kačky?
třetí umírněná, tichá
nezastírá, kde nás píchá
a že '">áme cíle v dálce
tiskneme už andrtálce
čtvrtá tvrdí v subjektivním bolu
opět méně dětí, zato více alkoholu
staří dříve, mladí že teď'kradli
mnohé téze opět padly
že též vědci postoupili věru
v bezvědomí maj už vědu
věrni knedlíkům a perspektivě
plánují i loterie
věří ten, co chce by přežil
krev nemá téci v žilách, ale ze žil
řekli studenti, ta banda nevzdělaná
ve tmě že se špatně bádá
jasu hvězd tam měli dále
dostali to v areále

neodrněním

-0016 n

Hledám ženu.
Zn.: - prý je to v tomto státě pořád to nejlepší co existuje -0017 n

Půjčuji ochotně pejska a ženu.
Zn.: - jen .na vycházky -0018 n

Vyměním cokoliv za něco jiného
Zn.: - ihned -

_Q019

n

' zajíci se loni smáli na ty hony
auto, česnek, zajíčci a bony
nepomohli patroni ni známost
patrony jsou nyní svátost
strana.pátá bílá cele
vlastnili ji spisatelé
a šestá, to' je štára
najít usnás amatéra
strana sedmá, ta už chybí
někdo pláče, jiný civí
další si své ruce myje
v potlesku je pesimie

KAM
"snaha"

se

ztratila..?-.,

Celoškolského výboru fi'SM

uspořádat besedu

STUDENÍ^

VŠZ

s vedením školy ? ? ?

něco se vám jaksi nezdá?
kdo čte znovu, úspěch sezná
poloverše pomluv to, nicvíce
tot žvatlání a nepřesnosti
k zlosti nám, MY veřejnosti.
-rm
Váš Čenich

5048/67
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I umění sbližuje národy
Ázerbájdžánský lidový umělec Murat
Kadžibuljajev vyřezal z rýžového zrnke
tak maličký globus, že na něm vůbec
nelze najít stát Izrael. Globus je
určen jako dar presidentu Násirovi.
Elixír.
Jeden americký otec žádal profesora,
u kterého propadl při zkoušce jeho syn,
vysvětlení. Profesor mu odpověděl:"Váš
syn získal u zkoušky 19 bodů ze 100
možných. Snad vás bude zajímat, že nedávno jsme dali stejný test šimpanzovi,
který získal 23 bodů".
Ml. Svět

Klub VŠZ vás zve: únor 1968
- na vystoupení skupiny KONTRA
s vedoucím Jiřím Traxlerem,, jiný
program (7.února ve 20 hodin)
- na první besedu z cyklu Sexulogické výchovy (13.února)
- na první besedu k 50.výročí
vzniku Československé republiky
(20.února)
- na "Klub představuje", autorský večer Josefa Jarolímka(22.února)
- na Eduarda Pergnera, který předvede něco ze své nejnovější tvorby
(15.února)
Další podrobnosti a o dalších
akcích se dovíte z plakátů.
6.února pořádá ROH VŠZ v aule
konzert posluchačů AMU.

Hlásím se z hlavního stop stanu ČSM VŠZ stop ležení tohoto orgánu stop
dne 16.1.1968 stop účast darmo mluvit stop schvalování úžasné stop plodné
mlčení bylo rušeno stop chrápajícími stop projednávalo se statut stop
Impulsu o radě klubu stop kontrola usnesení ze sezení stop v Lánech
kandidáti do VCV kdo z CV do komise stop oslav abych nedostal vejprásk
budu psát stop od teäka o mizerných schůzích stop nejlepší stop posudky stop stop baí bat•úterní schůze byla báječná stop a konstruktivní
stop puntík stop. frantík

Rozčilovat -se-znamená mstít se-na •
vlastním zdraví pro blbo.št jiných.'
•'
J.Werich

N E B O J T E

SE
nezaměstnanosti:

IMPULS

Vám nabízí hodně práce
a trochu legrace.
PřijcLte, nekoušeme, jsme
bezzubí.

T I i ? A G

E

i Impuls - časopis studentů VŠZ,
adresa: Kolej VŠZ, blok A,
i
Suchdol, Praha 6.
I Šéfredaktor
Fr. Teichmann.
i organisační vedoucí
M.Doležal
j grafik
V.Skala
! tisk
M.Dvořáková
| redakční rada: Josaf štér, A.Vejtasa,
| M.Svnková, J.Jelínková, I.Knížek,
V.Svěrák,
Uzávěrka 15.1.1968
Cena 1,50 Kčs
Vyjde 24.1.1968
Za toto číslo odpovídá tajemník C V ČSM
Vladimír Novák
Pouze pro vnitřní potřebu školy.

