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Středa 6. března 1968. Tímto dnem vlastně začalo vlastní tažení na
Suchdol. V ten den se sešla redakce Impulsu s Mirkem Tylem a Karlem Kovandou na jakémsi konzultačním sezení na téma: KAM S NÍM A JAK DAL. Kam
s ním (tedy s ČSM) by.lo celkem jasné, horší to už bylo s problémem jak
dál. Na jednom jsme se shodli: postupnými dílčími úspěchy či neúspěchy uskutečňovat postup směrem vpřed.
Následovala pondělní schůzka v Klubu se zastánci progresivnějšího
typu studentského hnutí na naší škole, propagační letáky a plakáty zaměřené na shromáždění studentů VŠZ v aule {13. 3. 68). Tyto akce by se daé

ly nazvat dílčími úspěchy v uvědomování sebe sama z hlediska jednotlivce
V
O
>
v.
.
i skupin.• 0 nějakém koňci se však vůbec nedá hovořit. To si snad všichni
uvědomujeme (mimo ty naprosto lhostejné). To by byl vlastně konec začátku a tím konec všem nadějím.
Redakce Impulsu je si tohoto bezesporu závažného faktu vědoma. Proto dochází v současné době k některým změnám v práci redakce a to se samozřejmě projeví i reakcí navenek.
Především si přejeme rychleji a přitom atraktivněji vás informovat
o vývoji studentského hnutí u nás na škole a na vysokých školách vůbec.
Časopis při ňejlepší vůli redakce, nemůže toto břímě zcela realizovat.^
Proto zavádíme FAI (Fotografická Agentura Impuls). Vedením FAI byl pověřen Vladislav Skala. Jde o jakousi formu fótografické a textové reportáže z nejdůležitějších jednání na veřejnosti (Klub, veřejná shromáždění),
a z pracovních schůzek-rozšířené redakce Impulsu. Nástěnná FAI se bude
měnit podle závažnosti a množství těchto jednání a samozřejmě podle našich možností. Umístěna bude na chlapecké koleji.
Další opatření se bude týkat cenzury. Odpovědnost za náplň čísla ponese redakce sama a především šéfredaktor. Domníváme se, že by administrativní cenzura byla zbytečným a jedním z posledních odporů celoškolského výboru ČSM, popřípadě jeho tajemníka, V. Nováka.
Po utvoření nové samostatné studentské organizace na VŠZ,hodlá celá redakce Impulsu přejít a pracovat v tétw organizaci, protože všichni
členové nynější redakce aktivně podporují progresivní skupinu vedenou
Mirkem Tylem. 0 tomto postoji redakce bylo CV ČSM informováno v úterý,
12. 3. 1968. V případě administrativních zákroků CV -ČSM, nebo jiných in-
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stitucí proti práci redakce, jsou všichni clonové redakce odhodláni najít si nového vydavat^e, popř. přejít k jiným způsobům informování studentů až do té doby, kdy bude založena studentská organizace na VŠZ. Je
naší snahou podílet se na vytvoření Samostatné organizace na VŠZ a tím do
jisté míry ovlivnit i vývoj studentského hnutí jinde.
Zdůrazňujeme to proto, abychom nebyli obviňováni konzervativci z demagogie, jak už se stalo pří naší propagaci studentského shromáždění v
aule. Je zcela samozřejmé, že budeme psát a říkat to, co nebude odporovat našemu svědomí a myšlení. Zdůrazňujeme ještě, že dáme v časopisu Impuls každému možnost vyjádřit se, tedy i tem, kdo s námi nesouhlasí. Nebude proto naší vinou, když toho tito lidé nevyužijí a nevyjádří své názory,.
Po známka:
Věříme, že školní organizace KSČ na naší škole projeví do budoucnosti stejně tolik pochopení pro problémy studentského hnutí, jako prokázala doposud. Rovněž doůfáme, že stejné pochopení projeví i akademioké a
správní .orgány školy, pokud se bud-9 týkat jejich poměru k Samostatné studentské organizaci po jejím vzniku i pochopení otázek materiálních podmínek nové organizace Impulsu.
Děkujeme vám za pochopení naší situace a čekáme na vyjádření vás
všech, aí již na stránkách časopisu, nebo na veřejných sezeních v Klubu
apod., k probíhajícímu demokratizačnímu procesu v Československu vůbec
a konkrétnímu vývoji studentského hnutí u nás na škole.
i
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Je lepší litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme ne- j
zažili nic.
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S .¡životem je to jako se hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá,
• nýbrž na3,-1ťom,
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Studenti Vysoké školy zemědělské se rozhodli na svém shromáždění
k otázkám studentského hnutí poslat studentům Varšavské university a
jagellonské university v Krakově otevřený dopis tohoto znění:

t
Vážení kolegové,
se značným znepokojením sledujeme
¿právy o brutálních zásazích proti studentům, ke
i
,
v
kterým došlo v minulých dnech v Polsku. Věříme tomu, že vám nejde o likvidaci socialismu, ale o j^eho demokratizaci, o proces, který v současné době
probíhá irienzívně u nás. Stejně jako revoluce,
3.
ani demckrcie se nedá vyvážet ze země do země, ale
z vlastní zkušenosti víme, že útoky proti studentům a útoky proti národním tradicím jsou fakticky
špatně skrývanými útoky proti demokracii.
Přejeme vám ve važem úsilí mnoho úspěchů. I
kdyby měly být vyváženy obětmi, čas pracuje pro
vás. Vyjadřujeme vám tímto svou plnou morální podporu. v

-A
S upřímnými pozdravy
shromáždění studentů
Vy30ké. školy zemědělská v Praze

Podepsáno 289 studentů.
V
Dopis byl druhý den po shromáždění odeslán na jmenované university
a zároveň postoupen tisku a rozhlasu. Rovněž byl písemnou formou vyrozuměn velvyslanec PLR v Praze š tím, že byl požádán, aby pomohl zajistit doručení dopisu do rukou adresátů.'
•
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SAMOST^TN/A'

ORGANIZACE SlUDENTU

je pracovní název budoucí organizace studentů, která
má aktivním silám studentského života poskytnout potřebné
prostředí k jejich

•"•¡b e realizaci a zároveň být sile u ov-

livňující ostatní sociální skupiny.
Téměř všichni se shodujeme na neudržitelnosti dosavadního stavu. Tato vzácná shoda není ani tak zásluhou svazácké opozice, jako totální

neschopností

ČSM samotného.

Avšak konstatování neschopnosti může snad uspokojit povrch/^

ního pozorovatele, pro kterého je konformita ČSM v otázkách
Majálesu, Jiřího Mtlllera a Strahova jén zajímavým projevem
jakési obecné společenské neschopnosti. Je však i jiná zkušenost, založená na prožití důsledků oné konformity. V prvním momentu po pádu monopolu ČSM se tedy obojí přístup k
minulému jaksi sbližuje, a to^r základním požadavku jiného
řešení studentských věcí. "Je to společná nechut přes různé motivy". Teprve pozitivní program SOS může naznačit míru její potřebnosti a oprávněnosti. Skupina studentů připravující ustavení SOS navrhla následující řešení. Běhán
jednoho měsíce (polovina března a polovina dubna) navrhnout
a prodiskutovat:
a) obecné zásädy SOS
/
b) strukturu a řízení teto organizace
c) program a úkoly
d) ustavení
Návrh obecných zásad vyslechlo zhruba 700 posluchačů
VŠZ. Jedná se o tyto základní zásady:
- SOS bude organizací politickou'
- členství v SOS vylučuje současné členství v ČSM
- vztah SOS ke KSČ a ostatním stranám a složkám veřejného
života bude partnerský.
- nebude se ve své struktuře a vedení řídit principem demokratického centralismu
- bude to organizace výběrová, sdružující především činné a
aktivní studenty, hlásící se k uvedeným základním zásadám
Diskuse o všech předložených problémech probíhá. Věřím,
že ti studenti, kteří již dokázali kriticky pohlédnout na
minulou situaci, také ještě navíc dekáží i utvářet a překračovat svou situaci v budoucnosti.
Miroslav Tyl
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Vítr minulých dnů zavál náš
areál spoustou papíru. Jest to
J
/O/O'*
/*'/ ''
příklad toho, že i smetiště si v
!
/ Jj i j K Í j I! / j
době vichru dovede dělat propagan^
- '•'' ' '
du. Dovolí-li čtenáři, tedy minutu
ticha za všechny nové "progresivity minutu po třinácté". Byt, nechrne zatracování, i pozdější aktivita a to hlavně,tvůrčí-aktivita, naplněná trpělivou prací a upřímnou snahou, může znamenat více, než sebekrásnější a
sebeprogresivnější kritika tři minuty před jedenáctou. Zvláště, když kritici zůstávají tvrdošíjně u kritiky a jsou schopri již vyzývat jen druhé,
aby začali pracovat. Dostávají se do nebezpečí, že za čas budou následovat objekt svojí kritiky. Některé pomníky byly zbourány, jiné stojí, je
možné, že bratři Veverkové povstanou z mrtvých a budou žádat zrušení rozsudku, že místo nicb. stojí na našem pomníku sluneční hcdiny. Je na nás,
aby tato výmluvná symbolika patřila minulosti a aby nevyjadřovala kolik
u nás uhodilo dnes, jak jsme uhozeni nyní.

^

Dosavadní diskuse okolo nové studentské organizace je možnó charakterizovat asi takto. I-íodně kritiky a méně pochopení. Tím se ovšem neříká,
že předkládané věci jsou absolutně dobré, ale to, že skutečný stav je takový, že ve valné většině je schopnost zatím jen kritizovat s tím, že
hlavní překážkou je neinformovanost o základních věcech. Zde je tedy pokus. stručně populární formou vyložit jejich stav.
Mnoho nepochopení je okolo bodu, že členství v nové organizaci vylučuje členství v ČSM. Ano,toto členství se vylučuje, ale končíme s kritikou ČSM s tím ohledem, že jeho další život je jen v rukou dosavadních svazáků, neusilujeme o jeho likvidaci, protože možnost existence dvou konkurenčních organizací považujeme za demokratický prvek. Jsko dovětek opakujeme zprávu z tisku, že Cestovní kancelář mládeže bude cloužxt, a již slouží, všem skupinám mládeže, monopol ČSM tedy padá. Dalším bodem je političnost organizace.- Tato političnost a nikoliv politik?ř~ií je zárukou toho,
že si studenti budou moci. svoje zájmy a názory reálně prosazovat, ovšem
míra političnosti bude záviset zcela na nich. Njkdo nebude do poli.tiky nucen, nikomu nebudou kladeny zábrany v opačném směru. Samostatnost organizece je založena na tom faktu, že v ní budou do?pělí občané, kteří o svých
činech mohou nejen rozhodovat, ale i sa ně'zodpovídat. Partnerství s politickými stranami se projevuje v tom, že tyto 3trany organizaci přímo ne-'
řídí, ale členství v nich se nevylučuje". Je tedy respelrtována jak studentská specifika, tak právo studenta na vlastní světonázore re přesvědčení, eventuelně vyznání- Výběrovost organizace je dána tím, že se vylučuje členství v ČSM a také tím, že ten který nechce pracovatvv organizaci pro studenty, může být jejim příznivcem, nemusí být členem. Nikdo nezatracuje ani
dosavadní funkcionáře ČSM , ale je nutno je upozornit, že patrně nebudou zastávat funkce. Prostých členů se upozornění netýká. Organiscce bude mluvčím
jen svých členů, je však jisté, že bude-li prosazovat zájmy svých členů,
bude vlastně prosazovat zájmy i ostatních studentů. Pokud se týče toho, že
organizace se nebude řídit demokratickým centralismem, nejde v podstatě o
pojem, ale o obsah. Vytvoří si takovou strukturu a systém fungování, který
bude studentům vyhovovat a bude vylučovat staré chyby, které z dosavadního
pojetí demokratického centralismu vyplývaly. Svoboda projevu, kritiky, tajné volby, bez byrokratických mezistupňů řízení, akceschopnost a jednota vyplývající jen ze svobodného rozhodování jednotlivců. Tedy hlavně nemožnost
na základě "demokratického"- rozhodování centralisticky určovat myšlení a
činy.
Neúčast studenta při práci na modelu nové organizace nevylučuje účast
studenta v této organizaci. Každý bude upřímně přijat, každý však musí přicházet upřímně. Prostor k činům je otevřen.
Z.
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Tak to tedy zas jednou
naši, tak dlouho udržovanou
kádrů. Najednou se vyrojilo
tečných ani ne tak mnoho, o
minut dvanáct1'.

bouchlo. Lednový vítr jaksi pošramotil
á konzervovanou hierarchii tajemníků a
mnoho bojovníků za demokracii.Těch skuto větší je ale arrMda bojovníků "za pět

Veřejný tlak si vynutil pád mnoha vlivných na nejvyšších místech. Je v pořádku, že se začalo právě tam. Každý rozumný člověk
myje schody odshora. Měla by se ale příslušná dávka vody dostat i
na ten nejposlednější schůdek na tom nejzastrčenějším úřadě. Každý
by měl projít touto -prověrkou, která jedině pomůže dělat to jinak a
lépe. A ti, kteří se neosvědčí, nebo již zklamali očekávání, musí
odejit a nestát v "cestě nasi zemi, která by rada zaujala místo, které jí bezesporu mezi kulturními národy patří. Tak se také stalo, že
najednou nad pražským Hradem nevlaje vlajka s heslem "Pravda vítězí".
Zkrátka nemáme presidenta. Podle Ústavy dočasně zastává tuto funkci
vláda a předseda vlády je vrchním velitelem ozbrojených sil. Tento
' prozatímní s.tav bude ale nutno řešit a kupodivu v zákulisí není připraven jediný kandidát, kterého by bylo možno demokraticky zvolit.
Je tedy třeba, se porozhlédnout, kdo z kandidátů by tak asi splňoval
požadavky, které formulovala Mladá fronta asi takto: "...novým presidentem by měla být osobnost, která je dobře známá oběma našim národům, těší se jejich důvěře, a má dobré jméno i v zahraničí.... v
nový president by měl být středního věku, energický, s širokými vědomostmi, který, umí veřejně vystoupit, má své názory na řešení situací a probliémů a nebojí se je přednést v Národním shromáždění,, ve
vládě i v jiných orgánech, a také na schůzích občanů či v tisku.
Zkušenosti nám ukázaly, že president republiky by neměl být jen reprezentativní postavou, že by neměl být jen člověkem plnícím různá
usnesení, ale jedním ramenem vah ve složitém soustrojí demokratického státu."
Tolik tedy citát, yšichni unárně z posledních 'dnů i z dřívějška
jména: ministr Josef Smrkovský, básník Ladislav Novomeský, gen. v. v.
Ludvík Svoboda a dr. Čestmír Císař. Není' tedy třeba rozebírat jednoho po druhém (ostatně na to nejsem osobou povolanou). Ale nebylo by
to docela fajn mít zase jednou v čele státu příslušníka inteligence,
který navíc sjezdil celý svět a tudíž si -nenechá jen tak něco napovídat? Kdoby se.mohl.bez tlumočníka domluvit s cizími delegacemi a
jet si třeba póbesedovat se studenty ze Zimbabv/e v jejich mateřštině? Člověka, který je čestný a charakterní a je vlastencem v tom nejlepšim slova smyslu? Ekonoma, který se dokáže na věci dívat realisticky a nesnaží si nic nalhávat? Mezi kandidáty je též jeden, který
by myslím byl schopen toto všechno dokázat - komerční inž'enýr
J i ř ' í H a n z e l k a .
Redakce,-P3-

(

1

A A

i U L
•'

/

/ y
—
'
Holky nebudem utíkat
¿V- zdá se, že se loä udržela na hladině
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souvislosti se si-

tuací ve vývoji studentské-

»
^ ; ^ V''
ho hnutí považuje za svou
]9vinnost vůči 3obš a vůči členům ČSM zaujmout toto stanovisko k
dané 3Ítuaci:
1) CV ČSM se distancuje od negativního postupu ÚV ČSM při vývoji
studentského hnutí za posledních několik let (za postoj k J. Mttllerovi, ^strahovským událostem apod.). Zároveň nesouhlasíme se
stanoviskem ÚV ČSM. uveřejněném v 5. čísle Studenta.
2) CV ČSM se rozhodlo v této situaci setrvat ve své funkci a domníváme se, že v souvislosti s ozdravěním vztahů uvnitř Svazu bude
nutno přistoupit k individuálnímu ohodnocení každého člena CV,
a v případech členů CV, k jejichž práci budou závažné připomínky, bude nutno přistoupit k jejich výměně. Je možné uvažovat i
o 3volání nové celoškolské konference. CV ČSM setrvává ve své
..
..
"
' - /•
, y
funkci, protože se domnívá, že by bylo krokem zpět, kdyby na
škole neexistovalo ani ČS14 ani samostatná organizace. Zájmy stu •
dentu by pak nebyly prosazovány.ani do té míry, jak to dosud dělal CV ČSM.
3) CV ČSM v rámci větší angažovanosti studentů není proti vzniku nové samostatné organizace. Domnívá se, že konkurence a taktéž
spolupráce obou organizací by mohla vést k důslednějšímu prosazování zájmu studentů nejen uvnitř VŠZ, ale i při-jednání s jinými organizacemi a institucemi* V případě vytvoření silné studentské organizace
u nás na škole, která by činnost
v C¥ ČSM a svazáků vůbec

odsunula do pozadí, může se stát tato studentská or-

ganizace plnoprávným zástupcem svých členů. Už nyní CV ČSM si nečiní nároků být jediným zástupcem všech studentů na naší škole.
4) CV ČSM doufá,, že ha tomto shromáždění studentů dojde k vyjádření názorů na současné řešení situace ve studentském hnutí u nás
—

\

na škole, a že zároveň dojde k prohloubení zájmu studentů o toto hnutí.
Proč apelujeme na aktivitu studenetva? Protože se domníváme,
že právě malý zájem a nedostatečná angažovanost dovedla ČSM tam, kde
nyní je. Právě na tom by mohla ztroskotat i nová studentská organizace. Tím nechceme popřít

a dát na druhotné místo strukturu dosa-

vadního aparátu ČSM, který měl velký podíl na negativních jevech v'
životě a činnosti Svazu •

Na shromáždění studentů naší školy v aule dne 13. 3. 1968, bylo kritizováno ČSM. Chtěl bych-se zde vyjádřit k některým otázkám a názorů®,
které na shromáždění byly vysloveny.
•Především musím konstatovat, že
shr-omáždění splnilo jen částečně účel, k němuž bylo 3voláno. Částečně
vinou celoškolského výboru (slabé řízení) nebyl na shromážděni prostor
pro solidní diskuši. NasvSdčí o přílišném smyslu pro demokracii, je-li
plénem umlčován člověk, který, byí
neučesaně, se snaží přednést názor
jiný než který plénum 2rovna sdílí.

JEMNI K

CI/CSM

íe pravdou a možná i chybou (což
je věoí názoru), že CV se zabýval ve
své činnosti především otázkami v rámci školy. Je to drobná každodenní práce, jejíž výsledky naprostá většina
lidí bere jaksi automaticky. Není účelJen- malá část diskusních příspěvné a ani možné je zde všechny vyjmenoků měla konstruktivní charakter. Velvávat, ale stačí snad jen připomenout
ká část diskutujících se obracela bez
prosazení a výstavbu klubu v koleji,
základní znalosti věci zpět a snažila
jednání o zlepšení autobusové dopravy
se hodnotit práci celoškolského výna Suchdol (v nejbližěích týdnech
beru. jelikož šlo v mnoha případech o
snad již žačnou jezdit noční autobusy
lidi, kteří se za celou dobu svých doaspoň v pátek a v sobotu), zřízení pasavadních studií na naší škole ani
pírnictví v koleji a mnoho a mnoho
nepokusili angažovat, je logické, že
dalších věcí. Kdyby byl CV místo této
jejich vystoupení byla jednďtranná a
činnosti nedělal nic a sepsal a zvečasto bez faktického podkladu.
řejnil rezoluci odsuzující zákrok bezMne osobně velmi zarazilo vystou- pečnosti na Strahově, byl by asi dnes
v očích mnoha studentů "hodným" a i
pení Honzy Karhana, který nepatří do
té skupiny lidí, kteří se nikdy nean- pro CV by to bývalo bylo daleko jednogažovali. Proto některé části jeho vy- dušší. Ostatně mě dost zaráží, že ani
jeden z ročníků nebo ročníkových výborů
stoupení nemohu kvalifikovat jako neČSM
nějakou revoluci neodeslal.
znalost věci, ale jedině jako záměrně
vylhané pomluvy. Zmíním se jen o něPokud jde o závěry shromáždění kterých z nich. 3 když jsem prováděl
naprostá většina se vyslovila pro ustaz titulu své funkce cenzuru Impulsu
vení samostatné studentské organizace.
(svého času to bylo nutné pro povoleTo \s&knevylučuje existenci dalších
ní vydání), není pravda, že jsem zaorganizací a tedy ani ČSM,. případně i
kázal otištění článku Karla Kovandy.
studentské samosprávy.
Pokud jde o údajnou snahu sestavit
na školení na Zvíkove v loňském roce
Pokud se ale ČSM chce udržet, je rezoluci odsuzující J„ MUllera, je
nezbytně nutná jeho zásadní reorganizazde pohromadě lží více. Není podstace a to nejen strukturální. Za možnou
tné, že jsem v té době ještě nebyl ta- cestu táto reformy považuji důslednou
jemníkem a o MUllerovi toho věděl jen federalizaci dle sociálních skupin.
velmi málo, ale podstatné je, že není
pravdou, že byl jakýkoliv pokus od •
Vladimír Novák
kteréhokoliv člena CV sepsat výše
tajemník CV ČSM
zmíněnou rezoluci. Tato snaha nebyla
ani na žádném'dalším sezení C V.. V tomto výčtu bych mohl ještě pokračovat,
ale to není účelem«. Předpokládám, že
kolega Karban sezná neúnosnost svých
tvrzení, veřejně je odvolá a zdůvodní
jaké pohnutky jej k těmto pomluvám vediy.
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RE OSE D A Ci/CSM
V poslední době se u nás na
škole stále více hovoří o samostatné studentské"orgaiizaci a o
zániku ,ČSM<ŕ; Rad bych vyjádřil své
pocity v-souvislosti s touto situací. Reaguji ' v prvé řadě na dosti ostré kritiky práce CV ČSM.

organizaci, která by mohla prosazovat* jejich zájmy, proto si myslím,
že v současné době není možné, aby
bylo u pás na škole zrušeno ČSM,
dokud neexistuje jiná organizace,
která by jej mohla nahradit. Myslím,
že není účelné, aby se vznikající
studentská organizace zaměřoval?, na
to, jak ČSM zničit, ale dříve na
pracovní zaměření organizace a' na
to, jak podnítit aktivitu dnes positivních studentů. Pokud s.e toto
nové organizaci podaří, bude pak
ČSM zbytečné a zanikne. V žádném
případě však neprospívá rozdělení
studentů na skupiny, které by šly
proti sobe',.
Taky bych rád touto cestou požádal studenty, kteří již nemají zájem o práci v ČSM a jsou členy jen
proto, že mají svazácký průkaz., aby
jej odevzdali na sekretariátě ve
IV. patře rektorátu.

Nechci práci CV nikterak obhajovat, ale myslím si, že at již
byly výsledky.jakékoliv, přesto
členové CV.se mohou zařadit mezi
aktivní 'Studenty. Je' smutné., že
Přál bych si, aby nově vzniklá
tyto kritiky vycházejí často z úst'
organizace
u nás na škole byla takolidí, kteří pro studentské., hnuti u
vá,
aby
odpovídala
představám všech
nás na škole neudělali nic. • /
studentů tak, aby se v ní projevila
Pokud jd<- o nově vznikající
skutečná síla studenstva.
samostatnou studentskou organizaci.- chtěl bych k tomu říci tolik:
Vlááa Vrba
V žádném případě nejsem proti vzniku této organizace, naopak bych
předseda
byl rád, kdyby tato organizace
CV ČSM
již na naší škole existovala, ale
aby to bvla organizace, která by
se vyvarovala chyb minulosti.-Studenti v každém případě potřebují
mrzí, že V. Novák nepokračoval ve výčtu dalších "záměrně vylhaných pomluv", aby čtenáři mohli zjistit, ?e
přese všechno, přece jen má alespoň
Omlouvám se ctěnému publiku,
fantazii. Nejde mi však na rozum,
že jsem nepřesně' informoval v aule
jak mohl V. Novák v době Strahov- „|
v tom směru, že jsem řekl, že v
sicých událostí "prosazovat výstavbu
lednu 1967 byl již V. Novák tajemklubu
v koleji", když klub již stoníkem CV ČSM, i- když* xuto -funkci
jí
několik
let. Rovněž nepředpokláformálně převzal za několik málo
dám,
že
by
V.
Novák "seznal neúnosměsíců. Omlouvám se rovněž, že jsem
nóst
svých
tvrzení,
veřejně je odvozapomněl podotknout, že v té době
lal
a
zdůvodnil
jaké
pohnutky jej k
se aktivně připravoval na svoji
těmto
pomluvám
vedly','.
Když přiznává,
budoucí funkci, neformálně ji pozže
prováděl
cenzuru'"
Impulsu,
mohl by
volna přejímal a jeho progresivnost
však
ve
výčtu
pokračovat,
mohl
bych však
nebrala konce. Vždyí jej za to ti
ve
výčtu
pokračovat
také
já,,
nemá
to
konzervativci z VOVu, kteří hájili
však
smysl.
Byla
to
však
cenzura
tak
oMUllera, nechtěli do VOVu vzít. Jeto jediná nepřesnost, které jsem se chotná, jakou jsme za předcházejícího
dopustil; z-a ostatními věcmi, které tajemníka nikdy nezažili. Pozdrav všem
pocestným a poutníkům.
jsem pronesl, stojím. Velice mne
Jan Karhan
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žák základní školy, zvaný Pincía měl vzteká. Autobus přijal
přesně a tak se musel dostavit
do školy včas. Má to člověk neštěstí, zrovna se mnou musí jezdit ta ochechule historická, říkal si Pinäa, šlapaje školní «chody. Ta ochechule byla učitelka dějepisu Kaňourková.
"Tak nám zavřeli hajzl ", vítal jej ve dveřích spolužák Havránek, zcela přehlížeje fakt, že
od včerejška nemáme ani presidenta. "To je blbý," Aamítl Pincía,
"já tam mám tkovanou žákovskou.
To udělal určitě školdal"
"Nojo, von tam někdo napsal jméno
ředitele a školda tam přišel a
když to viděl, tak řekl, že si nemůže vzít na svědomí, aby někdo
močil na soudruha ředitele, a že
jsme parchanti mizerní.", informoval Havránek . "Ale stejně mám
dojem, že. to je jenom záminka."
"Jasně kluci," přidal se Žváček
z poslední lavice, "protože když
jsem šel okolo sborovny, tak říkal
ŕíäa skoldový a matikářce, aby prý
soudruzi nepropadali panice, že
pokrok'musí být, že se hlásí k něr
jakým plénám a že už dal dceru odepsat z konzervatoře. A pak dodal, že když dostane příkaz, tak
že je ochoten zatočit i s ostatníma konzervatoristama."
"Mě ty housle stejně nebaví a ha
fotbal to snad neplatí-", přemýšlel nahlas Pinäa, když začalo zvonit.
v
Ozvalo se zaklepání. Třída zdvihla hlavu, protože dějepisářka
vrážela-obvykle do třídy jako tajfun. Dveře se pootevřely a nízko
nad zemí se objevila hlava a.hned
zmizela. Pak se ještě objevila za
klikou a opět zmizela. Dveře zaskřípěly, napřed vešla třídní kniha a pak dějepisářka Knourková.
Ještě nebyla u katedry, když začala tiše mluvit:
"Milé děti, věřte mi, že jsem nikdy nevěřila i když jsem věřila, že
věřím a chtěla jsem aby jste věřily vy... a na tebe se Žváčku vůbec
nezlebím, že si tvůj tatínek koupil

1

|

\v květnu, červnu, červenci a srpnu
Literární noviny. Já mu ty čárky
už včera smazala... nemysli si Havlíčku, že ti budu dávat čtyřky z
milosti, když je tvůj táta ještě
tajemníkem..."
Děti, pusinky otevřené, hltaly
každé slovo. Pináovi to nedal»:
"A jak to bude s fotbalem?" pronesl do ticha. "To víš chlapečku"
zašvitořila dějepisářka, "odpoledne si s vámi půjdu zahrát. Nyní.
ale^milé děti, si otevřete poznámky." Třídou to zašumělo a Pinďa
začal litovat tu žákovskou na záchodě.
A pak to začalo.- Škrtaly první
a druhou a čtvrtou hodinu a pak
ještě třetí a šestou a pátou».a holčičky v první lavici začaly popotahovat. Pak škrtala učitelka pětky
Havránkovi a Novákovi za to, že
před týdnem nevěděli kolika mílovými kroky a kam se ubíráme a kde
budeme až tam budeme.
A když hodina skončila, měl Pinäa dojem, že poprvé neoblafnul učitelku on, ale že to byla ona, která Pinäu napálila. Řekl sx, ze si na
ní bude muset dát pozor.

Čenich
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2. 1960 se konala na naší
-j--» q
škole vy cní konference KSČ. Pro-
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tože současná doba přinesla mno-

j

^ ^

yY^,

ho nového, dcSli jsme za stranickými funkcionáři, doc. Ing. V. Chalťřpným C3o a dr. J.-, Vavříkem
CSc, abychom se dozvěděli, jaký byl ohlas všech těchto událostí
>:
na VŠZ.
'' .
Rádi bychom přinesli našim čtenářům pokud možno souhrnnou
informaci, jak psí probíhalo lednové zasedání a k jakým
závěrům došlo,.

Na lednovém zasedání šlo především o koncepci politiky a dalšího
vývoje národního hospodářství, řadu let zrály kritické nézory na
současnou politi oi strany. Na posledním zasedání ÚVŕ-došlo ke kritické diskusi, která byla vyvrcholením tohoto vývoje. Dosavadní
centralistické řízení mělo oprávněnost v určitých historických
situacích. U nás však přežívalo značně dlouho, metody se stávaly
nepřijatelnějšími. Nutně muselo dojít k vyhrocení situace. Nyní
se vyvíjí koncepce demokratického centralismu odpovídající nynějším poměrům.
Protože v důsledku lednového zasedání došl^ i k určitým
personálním změnám, chtěli bychom se zeptat, jak vypadá
situace na- naší škole.
Na naší škole byly výhrady proti staré politice už řadu let. Například koncepce poměru CZV KS-5 k ČSM byla v rozporu se starýmikonzervativními silami ve straně. Např. se s nimi rozcházel"v
hodnocení majálesu v roce 1966.
Možno říci, že strana většinou činnost mládeže podporovala. Vzpomeňme například na případ Impulsu. KSČ se za něj postavila, přestože vedení školy mělo pod tlakem z' vnějšku výhrady.
Reakce na současné dění byla u nás také velmi rychlá. K lednovému
plénu zaujal C ZV KSČ stanovisko už 9'. 1.
Pokud jde o Strahov, bránili nám pracovníci vyšších orgánů k přijetí stanoviska s odůvodněním, že vyjádření už bylo mnoho a naši
studenti v strahovských kolejích nebydlí. Přesto, jsme stanovisko
zaujali a to před lednovým plénem". Oatatně máte je k disposici,
takže s ním můžete studenty seznámit.
Jinak ve školské politice bychom chtěli dosáhnout lepší spoluprái
"

ce s vedením škol bez jednostranného vměšování pracovníků aparátu.
PředevSím jde o to, aby nedocházelo k samostatným jednáním těchto
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pracovníků s vedením škol bez vědomí výboru strany. Potom vznikají určité rozpory ovlivněné právě těmito jednáními. Mám na mysli právě Impuls a
17» listopad.
U nás nyní vlastně vyvrcholil proces, který tu už řadu let probíhal, takže nebylo třeba převratných změn. Například re volbách do GZV byli zvoleni všichni navržení soudruzi. Volby byly tajné.
Mnozí lidé zastávají názor, že se v současné době'•-o demokracii mluví příliš mnoho, protože se "to nosí" ä že je zde nebezpečí, že-nastane stejné umrtvení, jaké bývalo. Jaký na to máte názor?
Záleží na lidech-dole. Bude-li podpořeno nové vedení, proces se. jistě'neumrtví. Fa konzervativní síly musí působit tlak jak shora tak zdola-. Dnes je
skutečně doba, která konkretizuje mnohé požadavky. Dojde např. k novelizaci
vysokoškolského zákona, tiskového zákona, bude provedena úplná rehabilitace,
očekává se nový akční program strany.
Nejdůležitějším činitelem sjednocujícíe síly k pozitivní -práci bude jen záruka demokratičnosti. V tom sq zřejmě- studenti shodnou s ostatními pokrokovými .silami.
Jak se do budoucna dívá GZV na další spolupráci Se studentskými brgány, aí už půjde o ČSM nebo jinou formu studentské organizace?
Záleží na programu organizace. Búde-li její program v souladu s linií socialismu, může od KSČ očekávat rozhodně podporu. V opačném případě se KŠČ
postaví přímo proti ní a bude vést studenty komunisty,,aby proti ní vystupovali také. ,
Studentská organizace bude chápána jako politický reprezentant studenstva
a věříme v dobrou spolupráci. Myslím,,,'že nejaktivnější studenti by potom
měli najít své místo ve straně a naopak členové KSČ v organizaci. Je třeba
si uvědomit, žé komunisté byli nositeli progresu v minulosti, ale i dnes.
Jaký je přístup stranické organizace k studentskému hnutí-po vysokoškolské okresní konferenci?
:
Myslím, že by bylo nejlepší odpovědět přímo úryvkem z rezoluce vysokoškol.
konference KSČ, z 9. a 10.- 3. Náš názor se -s tímto úplně shoduje;
...Náš vztah k studentskému hnutí chceme založit nikoli na přímém řízení,
nýbrž na vytváření maximálního prostoru pro- vlastní iniciativu studentů, nikoli
na podezíravosti, nýbrž na toleranci a důvěře. Jestli se strana od směru. který nastoupila^ od programu, který začíná formovat, neuchýlí, nepochybujeme o tom, že to bude směr a program tak přitažlivý, že se k němu přihláx
sí podstatná část mladé generace. Pro tento program obrody a rozmachu socialismu ..v naší zemi získat většinu studentů považujeme za svůj přední úkol...
A na závěr: Nesouhlasili jsme příliš s dosavadním způsobem přijímání studentů
do strany!! Je třeba,-při jímat hlavně lidi ochotné politicky se" angažovatl Do,' f-f-' " " V*.
'
í
,
.
dal bych k tomu, že by si studenti měJLi uvědomit svoji spoluzodpovědnost za
další vývoj v našem státě.
Děkujeme za rozhovor.

..
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Keni to tak dávno., ten den. 1* listopadu 1967» kdy tyla celoškolská
konference ČSM. Uplynulo pouhých pět měsíců. Za tuto dobu však došlo k
tak převratným událostem, že se svým způsobem dotkly opravdu každého z nás.
Chtěl bych se ještě jednou vrátit k oné konferenci. V rozsáhlé diskusi o struktuře ČSM tehdy vystoupil také Miroslav Tyl ze 4. agro, a ve svém
projevu se dotkl skutečné podstaty problémů ČSM. a jeho nemohoucnosti tyto
problémy okamžitě řešit. Vyprávěl o historii studentského hnutí, o majálesech 1956, 1965 a 1966 a jak skončily. Přitom nemohl vynechat ty, kteří se
nejvíce zasloužili o sebauvědomování studentů} o pochopení podstaty, a skutečného a demokratického řešení probl&nů mládeže v ČgM a samozřejmě studentů, jimž mluvil z duše. Nemohl se nezmínit.i o persekucích těchto studentů, kteří chtěli překonat strnulost a neschopnost "všemocné" organisace, jakou ČSM je. Mirek vyprávěl o tom, jak Jirka Müller, člověk čisté duše a charakteru, se stal. představitelem a--mluvčím' nejpokrokovější části stu
dentů a jak poctivá a uprxmna snaha jeho, .Holečka, a jejich přátel byla jistými funkcionáři ÖSM a nejenom ÖSM, negována a jak byli obvinováni z pokusu o rozbíjení jednoty mládeže.
Všichni účastníci konference s velkým zájmem poslouchali tato slova,
která pro ně znamenala něco úplriě nového, burcujícího. Nebudu se zabývat
demagogickým pokusem nynějšího "ideologa" CV ČSM St. Lagy o přerušení Mirkova projevu s tím, že "to sem nepatří". Delegáti si vynutili pokračování,
bouřlivým potleskán přivítali M. Tyla, aby mohl svůj projev dokončit a,
dlouhým potleskem na závěr sami vyjádřili svůj názor na "vhodnost" projevu.
Za tohoto Ovzduší se náhle přihlásil o slovo host konference, pan
plukovník Čeřenský. Vyjádřil neskrývaný podiv nad tím., jak můžeme dělat il^ál z člověka, který se snaží zanášet do naší společnosti nesprávné ten'sttar&j a''který se snaží zlikvidovat jednotu' mládeže. Ostře kritisoval M.
-•iar že se mohl k takovému projevu vůbec propůjčit a napadl osobu Jirky
'.xllera několika výroky, jimiž ho z nepochopitelných důvodů osočoval ze
-polupráce se zahraničím. S překvapením jsme zírali na pana plukovníka Če*•enského, jak obviňuje Jirku Müllera, že je snad i podplaceným agentem CIA.
'ontrastně působilo jeho prohlášení, že "za tohle jsme nebojovali a nikdy
připustíme, aby tisíce životu položených ve válce zq svobodu>přišiy vnič1'.
Ano, od 1. listopadu 1967 uplynulo mnoho vody. Přišla zpráva o reha- •
oilitaci Jirky Müllera. Armádní generál Lomský se náhodně setkává na schodišti UV-KSČ s vojínem Holečkem a slibuje mu, že je ochoten ho okamžitě propustit z presenční služby, jakmile od něho obdrží potvrzení, že je přijat
zpět na fakultu. Útěk generála Šejny.a sebevražda generála Janko situaci
dokreslují.
Nedalo mi to, opravdu mi to nedalo, abych se nyní neobrátil k panu plukovníkovi Čeřenskému.
Můj otec, nyní major v záloze, také za války bojoval. Ilegálně odešel
v únoru 1940 z protektorátu do Francie, do naší zahraniční armády, pak přiš
la Anglie...
.
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v Mohu se tedy vrátit k naší situaci. Protože výměna studentů s Lánském byla velice úspěšná, rozhodl se- tehdejší CV ČSM o vytvoření zahraničního úseku, přesněji řečeno - výměnného výboru, který měl těchto navázaných kontaktů využít, Udržovat je, a snažit se získání kontaktů a -výměn
rozšířit i o další evropské university. Bylo však'přitom mnfche potížíj ,o
nichž se zde pro nedostatek místa nemohu zjíiňorát. Že Zahraniční výbor
mohl řešit tyto'problémy více méně. úspěšně, je možno přičíst spíše osobní
a neformální snaze jeho členů, neíjli skutečné pomoci ČSM.
i
Za těchto- okolností považují členové Zahraničního výboru, vyjma Marie
Dlouhé, za nutné, formulovat své stanovisko:
1. CV ČSM na VŠZ si až do .13. 3. 1968, kdy vydalo své Stanovisko, osobovalo právo mluvit jménem všech studentů, přitom yšak ne všichni studenti
požívali výhod ČSM, protože nebyli jeho člen;/ (snad by se to dalo říci
takto: povinnosti byly pro vše'chny, práva již zdaleka ne).
2. l^íesvazáci neměli právo jezdit na zájezdy organizovane CV ČSM , pricemz
neměli možnost si tyto zájezdy.zorganizovat sami (tedy nedemokratický
monopol ČSM).
3. Vzhledem k posledním událostem a změnám v ČSM, jsme pověřili Marii
Dlouhou, aby požádala CV ČSM o zrušení dosavadního stavu na naší škole,
kdy na zájezdy, organizované Zahraničním výborem CV ČSM mohli jet jen
svazáci, p. aby až do té doby,, kdy bude ustavena samostatná studentská
organi-zace. na VŠZ, byla dána tato možnost demokratickým způsobem všem
studentům bez rozdílu, kteří 'o to projeví zájem a budou splňovat jazykové a studijní požadavky.
A. Protože jsme byli informováni.(zatím neoficiálně, ale nepředpokládáme
zásadní obrat), že še nic v nynějším stavu měnit nebude", jsme nuceni
formulovat náš požadavek jako ultimatum:
a ) CV ČSM přezkoumá své rozhodnutí a bude zájezdy přidělovat demokratickým způsobem všem studentům bez rozdílu (vzhledem k výše vyjmenovaným bodům).
b) V případě, že bude trvat na svém rozhodnutí, je Zahraniční výbor
odhodlán převzít organisování a přidělování zájezdů (vyjma MBT a
IAESTE, které zatím právně přísluší ČSM), které doposud připr voval,
do nové samostatné organizace a přidělovat je všem studentům, tedy
členům i nečlenům ČSM-, na základě jejich jazykov5'rch znalostí a
studijních výsledků.
Trvat u zájemců o zahraniční praxi na členství v ČSM je v dané situaci víc než absurdní. Slyšel jsem už totiž od několika "svazáků", kteří
pojedou do Itálie, nebo se chystají na některý z dalších zájezdů, že vystoupí \í ČSMr 9.Ž še vrátí. Jsou tedy v této! organizaci jen^a.. jen proto, že
s ní někam mohou jet, nikoliv z přesvědčením A je jen otázkou času, kdy i£
odhodlají vystoupit.
' ?
Závěrem moji osobní poznámku. Dělal jsem svou práci v Zahraničním výboru rád, a snažil jsem' se ji celé tři r^ky dělat poctivě tak, aby se naše
škola mohla v cizině representovat skutečně dobře a důstojně. Úspěchy nebyly vždy dokonalé, ale to ani často nebylo možné. Nedělal jsem ?vou práci
jen proto, že jsem k tomu byl pověřen ČSM, spíše naopak. Velmi by mne proto
mrzelo, kdyby veškerá práce jednotlivých členů výboru, jejich zkušenosti a
především navázané kontakty (které jsou často i ouobAí a usnadňova7* nám
práci) přišly vniveč.
ľ '.
fA věcná poznámka: podle možností KNJ budou poslediíí jazykové zkoušky pro
VŠECHNY zájemce uspořádány buďto y pátek 29. 3. 1368, nebo nejpozději během
několika prvních dubnových dnů. Zájezdy, které jsou již předběžně potvrzeny
Kodaň-10 studentů, Xiel-5, další státy-3, na další odpovědi partnerů se čele
Výběr na tyto zájezdy nebyl doposud proveden, uskuteční se po posledních ja
zykových zkouškách.
f
Miroslav Doležal
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...nad svíčkou pálím tvé dopisy a
zůstává z nich jen dým. Z našich
slov a pošetilostí "byl popel úž dávno. Těch 12 měsíců se mi zdá být nekonečně delší, než 2 a půl roku s
tebou. To je vůbec nepochopitelné,
proč ve štěstí čas letí jak závodní
kůň. Dříve než si člověk uvědomí své
štěstí, jsou tady zase ty hloupé dny,
které si jsou tak podobné, že se i
špatně počítají, jestli jsou už všechny pryč, a jejich konec stejně bliká jen tak neurčitě jako unavená svatojánská muška. Pálím tvé dopisy a
je mi nad tou hromádkou popela tak
divně nasládle smutno. Budu toho už
muset nechat, nechci už na to myslet
a kdosi beztak křičí na schodech, kdo
že má ten smrad porád čuchat...

-

f ü l ^ C

...sedím si tu nad bílou
plochou papíru a vím, že
je krásně čistá. Sňaď právě
proto mě dráždí, abych ji
popsal. Jáký ale bude smysl
těch příliš subjektivních
klikybáků?rKterýsi'filosof, tuším
Sokratca, pravil na otázku, proč
tak málo svých myšlenek zapisuje,
že ten papyrus má nesporně vyšší
cenu než to, §o by na něj mohl
napsat. Byl starý a zkušený a
přesto pochyboval. Možná, že prá-*.
vě proto, Jaká je ale vlastně cena myšlenky? Nebo přesněji: v čem
je hodnota myšlenky? Co vlastně
způsobuje jakousi nesmrtelnost ideálů? Kdy se stává pravdou? V okamžiku formulace nebo kdykoli?
Kdyby Einstein nenapsal t^ svoji
legendární formuli E = mc , co by
se asi v principu stalo? Nic, Docela nic, protože teorie relativity platila už dávno -předtím a bude platit kdykoliv, dokud se nezmění podstata hmoty. Je to krásné,
pokoušet se o vyjádření objektivity, i když je naděje prakticky nulová. Ale co kdyby...
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Na každé louce

se někdy pase kůnš
tůně
jsou hlubší
když se do nich díváme
máme
se rádi
dokud chceš
rveš
kytky a myslíš tím úplně něco jinýho
mýho
štěstí si nevšímej
nebo mu zakaž
^a. kaž
dou skálou je zastavárna na zapomnění
• mění •
ti barvu srdce je
přísně zakázáno
ráno
se probudíš
pozdě
dě
kuji ti za to
že mě zebe
a
nebe
r si tolik tvrdých límečků
podruhé
na
naše
svatby.
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Dívám se na svý nohy. Vidím,
že nejsou moc hezký, ale vím,
\ \
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že kdyby byly u tebe, že
bys mě miloval.
Tak se dívám na ty nohy
a brečím štěstím a líbám
ty svý nehezký nohy.

l
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Tomáš Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Vychodil obecnou školu, dvě třídy reálky a gymnásium ve Vídni. Po maturitě studoval na vídeňské universitě filosofii. Zabýval ae studiem německých
filosofů Wágnera, Ádlera, Marxe a
dalších. V roce 1376 složil ve Vídni doktorát (práce "Platon o nesmrtelnosti"). V r. 1373 se oženil ve
Spojených státech s- Charlottou C-arriguovou. Vrátil se-,s manželkou do
Evropy a ve Vídni přijal místo soukromého docenta.

i .

7. 3. 1850 Hodonín
14. 9. 1937 Lány

i

dpis Sebevražda, studie o Janu
Husovi a K. H. Borovském, knihy
'Česká otázka", "Otázka sociální", "Rusko a Evropa", "Základy
konkrétní logilsj',' ".Moderní člověk a náboženství", "Jak pracovat" a další.

Hejsvětlejším zjevem českých dějin je T. G. Masaryk. Jeho heslem bylo nebát se a nekrást. Mládež musí poznat hloubku jeho díla.
Jan Procházka

V 'r. 1882 obdržel dekret, kterým
byl jmenován mimořádným prof esorem
na Karlově universitě v Praze. 0 pět
let později se dostal do sporu o
pravost "Zelenohorského" a "Královédvorského rukopisu" a spolu s
dalšími odborníky dokazuje jejich
nepravost. Dvakrát se stal poslancem do Říšského sněmu. V r. 1909
zasáhl v záhřebském procesu a přiměl císaře, aby zrušil vykonstruovaný rozsudek smrti nad padesáti
třemi Chorvaty.

Po vypuknutí 1. světové války organizuje své přátele v prótirakouském
odboji (nejdříve v Praze a potom ve
státech západní Évropy a ve Spojených
státech). V zahraničí pořádá přednášky, propaguje myšlenku o rozbití
Rakouska - Uherska. Spolupracuje při
vydání "Českého prohlášení nezávislosti". Zde získal pro myšlenku samostatnosti Československa významné
politiky a státníky té doby.
V r. 1917 odjíždí do Ruska, aby
sjednotil naši zahraniční akci v
dohodových státech. 0 rok později
jedná ve Spojených státech s presidentem Wilsonem. 13. října 1913 byla
odevzdána americké vládě deklarace
vlády československé.
1882/63
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V Praze byl 28. října 1918 vytvořen "Národní výbor československý". 30. října se k Čechům připojili i ,Slováci prohlášením, že
i oni si přejí samostatný a jednotný stát československý.
13. listopadu za souhlasu
všech poslanpů a přítomných promluvil v pražské sněmovně prvý ministerský předseda dr. Karel Kramář:- "Z vůle svobodného lidu čes~
koslovenského prohlašuje se panovnický rod Habsburske-Lotrinský
za zbavena všech nároků na český •
trůn. Stát československý se ustavuje jako samostatná demokratická republika s presidentem v
čele..Jím byl zvolen jednomyslně
Přof. Dr. Tomáš Garrigue Masaryka"
On sám přijíždí do Pr^hy až 21.
prosince. Přijíždí jako první president a je jím až de r. 1935. V
r. 1935 pro nemoc se rozhodl složit úřad presidenta republiky. Do
své smrti.žil a pracoval ve svém
sídle v Lanech.

Úmrtí osobnosti, takového formátu, jako byl T.r G. Masaryk, nezůstalo bez odezvy ve světovém tisku. Sovětská Pravda konstatuje::
"Masaryk byl'budovatelem míru v
Evropě" a Le Journal de Moscou
vyslovuje názor, že: "Národy Sovětského svazu jsou přesvědčeny,
že okolo památky tohoto velikého presidenta se seskupí všechny demokratické aíly, všichni stoupenci
demokracie, svobody a všichni nepřátelé fašismu a války".
.1
"Jeho neúnavné úsilí o., mír učinilo
ho drahým srdcím všech Američanů",
ujištuje F. D. Roosvelt.
"Jen málo lidí ve světových dějinách by se mohlo chlubit,- že neřekli prázdného slova. Mfe.saryk.by se
tím pochlubit mohl" píše anglický
Observer.
"Masarykova smrt zmobilisovala všechny mravní a politické síly na obhajobu demokracie, pokroku, civilisace a míru", praví deník francouzské komunistické strany iHumanité.
"Svět
ztratil- h r d i - j
n u" dodává Daily Herald.

CHARAKTERISTIKA DOBY, KDY MASARYK.
PŘIŠEL PŘEDNÁŠET DO PRAHY.
Dobu, jaká byla v 80. letech
minulého století v Praze a v zemi
České vůbec charakterizuje'prof.
Zdeněk Nejedlý volně řečeno asi
takto: V této době dochází k veliké stagnaci v Českém životě. Mluví
se šice dál, jak se dříve mluvilo,
i nyní se horuje o národu, o vlasti,
jako horovali oni silní obrozenečtí
lidé, ale jaký je v tom rozdíl?
Je to prázdné, Fráze, nic než
fráze. Je to hluché napodobení,
mluvení ze setrvačnosti, protože
se tak dříve mluvilo, a.le nic víc.
Slova, slova, nic než slova. To na
jedné straně. Na druhé straně, na
té podstatně větší,je lhostejnost
ke všemu dění, skepse nad budoucností národa. S tím vším jde ruku v ruce hrozné autoritářství,. jež se vždy
dostavuje všude tam, kde není dost
životnosti a tvořivosti.. Tam vždy na
místo autorit vytvořených prací, se
projevují "psoudoautoritý, lidé několikátého řádu, ale tím více' domýšliví .a žádající bezpodmínečné podrobování. A tak i zde- nyní ne' o to šlo,
co bylo neb jé pravda, jde o'diktát těchto pseudoautorů. Bylo nařízeno
mluvit o "nezadatsiných právech" národa, bylo nařízeno ucťívání těch a
těch osob a běda, kdo by se tomu vzepřel. To byl "zrádce národa". Vsudé
takto vítězí a vládne konzervativnost, ano často přímo zpátečnictví,
jak je tomu vždy a všude tam, kde
, lidé přestali•myslet, tvořit a toužit po lepším. A studenti? Ano, ideální to nástroj ve službách oněch
pseudoautorit. Nic nemyslící,, nýbrž slepě plnící" jejích rozkazy,...
\{Z. Nejedlý,- T. G. M.,>2. vydání
r. 1946)" '
Mohl bych pokračovat touto charakteristikou do aleluja. Jen mě tak
napadá, že toto vše jakoby přišito
bylo na dob.u, kterou my -všichni jsme
prožili, na dobu do r. 1968. Konzervatismus, pseudpatitority a 'jejich
příkazy,' "zrádci národa", nesnášenlivos, lhostejnost, skepse, ...tvořivá morálka národa tudíž pod psa.

22

Na dně nesvobodné společnosti jsme
žili' téměř všichni,. Žili tam i
vzpomínky na jednoho .z největších
našich humanistů - T. G..Masaryka.
Snad nyní, kdy všichni jsme pány
gituace, tědy občané demokratického socialismu,.kdy vzpomínáme a navazujeme na vše dobré co bylo, můžeme beze strachu zatratit skepsi
•o naši budoucnost, a .tvořit.

NĚKOLIK OTÁZEK SPISOVATELI J.. HERBENOVI, KTERÝ BYL MASARYKOVÝM
VRSTEVNÍKEM, PŘÍTELEM A OBDIVOVATELEM.
Zaměření prvních Masarykových
přednášek v novém působišti na Karlově universitě v Praze, bylo proti
skepsi, proti pochýbovačnosti a
hlavně proti lhostejnosti. Bylo by
zajímavé, čím by vystoupil před studenty v dnešní době. Asi by musel
začít stejně. Co by řekl o lhostejném člověku?
'Necht je to protivné a necht je to
"ilené, co si lidé myslí: lhostej' ::ý člověk, jehož nezajímá ani dobro,
•mi zlo, to je hnijící mrtvola, bezduchý tvor, který nikdy neprospěje
lidské společnosti." .Masaryk chtěl
vidět kolem sebe živé duše, byt hledající a zatím chybující»
Není tomu tak dávno, oo se na vše
bralo stejné měřítko. Tedy i na filosofii. Říká se toniu dogmatická
•tendence. Marxistická filosofie je
ve své podstatě charakterizována jako dialektická syntéza, tj. dialektická negace -dosavadních dějin filosofie. V tomto smyslu se ve svých
dějinách hlásí ke všemu, co prospělo k humanizaci člověka, ke každé
myšlence, která vzbudila lidskou
aktivitu- ve- prospěch pokroku společnosti.
Jeský marxismus se hrdě odvolává na
kvl-turu 19. a počátku. 20. století,
níž se kladly základy k rozvoji
kultury naší doby. Do nedávna
.k zapomínal, že. tato kultura se
'• vářěla v celku sociálního dění,
icž významným momentem, byly i tav3 myslítelské typy, od nichž se
• 'd etická filosofie distancovala a
--liž dílo zásadně odmítala. V ryi»

zí podobě- se tento nedostatek, objevuje ve vztahu marxistické filosofie k filosofické tvorbě T. G. Masaryka.
Jak čelil prof. Masaryk ve své době
těmto chybám při přípravě na přednášky o člověku, o rodině, o národu
a o lidstvu?:Přebíral všechny všeobecné filosofické soustavy, aby
jich užil k ověřování při svém vlastním předmětu. Ze všeobecného hlo• diska: o co Masarykovi šlo? j"...cílem našeho myšlení, myšlení
inás víech, byt bychom nebyli filoso'fy a profesory filosofie, je, abychom si utvořili ze všech světových
názorů a mínění své osobní přesvědčení,. svůj osobní názor o světě.
Můžeme znát všecku filosofii od řeckých mudrců Aristotela a Platona
přes středověké filosofy Tomáše Aquinského, Duns Scota a Bacona až po
Kanta, Hegela a třebas i Nietzscheho, nic nám to není plátno pro život, jestliže jsme si nevytvořili
z poučení minulostí a ze své vlastní
zkušenosti vlastní přesvědčení o životě. Každý člověk musí mít nějakou
životní filosofii. Každá osoba má
své naléhavé potřeby. V každé d°bě
žádají lidé být poučeni o poměrech,
které je obtěžují a v nichž si nevědí rady."
A konkrétně?
Masaryka strhovalo v osmdesátých letech k přemýšlení postavení našeho
národa v Rakousku a v Evropě. Říkáme, že ho zajímal osud, problém malého národa. Byl to předmět stejně
důstojný filosofa, jako palčivý pro
celý národ. Nebyl'to•předmět lehčí
nežli pokračovat ve filosofii a la
Kant, Spencer, Comte.. ..životní po- třsby byly bližší a naléhavější. '
Typickým postojem na počátku 50. let
k filosofické tvorbě Masaryka byly
nálepky "buržoázni filosof" a "idealistická filosofie". Vedle těchto
postojů nezbývalo místa k zamyšlení, kterými filosofickými postoji a
•problémy dovedl Masaryk ve své době
tak úspěšně provokovat lidskou aktivitu a ovlivňovat at pozitivně či
v opozici k sobě celá desetiletí čes1838/68
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kého kulturního života. Protože marxismus minulých let neby"1
často schopen pro sebe realizovat historický odkaz svých tvůrců, nebyl jej schopen realizovat
zvláště při hodnocení nemarxistických filosofických směrů.
Tak se stávalo, že filosofie T,
G. M. byla hodnocena neflloscficky, s jednostranným důrazem na
jeho idealismus, často na základě
filosofii neadekvátních kritérií,
politické ideologie.
Naši politici a filosofové jakoby
vytrhávali Masarykovu filosofii
z kontextu doby, ve které žil.
Byl to do značné míry záměr. Zopakujeme, si tedy jeho myšlenky
návaznosti na naši historii.

minulošti, ale nezapírat pokrok naši
doby. I náboženství se vyvíjí. Nemůže se vrátit k hUsitství a k bratrství..., ale máme v jejich duchu hledat lepší učení náboženství a vyšší
mravní pravidla pro svůj život. Naše reformace je stále živá."
•To byla odpověď Masaryka, když se
! studenti ptali, jak to, že je česká
otázka otázkou náboženskou, to byla
řeč, kterou Masaryk uprostřed národa
nábožensky již dlouho 'hostejného
a církevně matrikovaného přímo křísil náboženské myšlení a ústu k reformaci.
..."víra člověka, jeho přesvědčení
a jeho jistota ho poutá nejen k nebi, nýbrž zároveň k zemi, k životu."
A co otázka mravnosti?

"Český národ měl náboženské posMravný národ je ten, jenž má v nelání mezi národy. Vstoupil do svě- návisti zlo a miluje dobro, pravdu
tových dějin tím, že na sebe vzal
a právo. Mravnost je zdravím národa.
;úkol promyslit křesťanství a odeA národ nesmí mít dvojí měřítko pro
; vzdat křestanství očištěné od lid- mravní zásady, aby bohatým a mocným
iských přídavků všem národům. Náodpouštěl to, co odsuzuje při obyiboženství nebylo Husovou soukročejných lidech. Mravnost prodává
I mou -věcí, český národ vzal jako
všecky věci za stejnou cenu. Lidá
í celek Husovu myšlenku za svou a
bývají tak slabí, že připouštějí
Í podnikl za ni boj na život a na
nemravnosti u vynikajících lidí, jai smrt. Český národ promýšlel 'něko- •ko byl Goethe nebo Napoleon, jako
jlik staletí náboženskou otázku a v Ijáou snad i jeho národní vůdcové."
i vypracoval, podle slov Palackého,
! až dosud nejkrásnější křesťanskou Proč tak naléhavě mluvil o nábožej církev - Jednotu bratrskou. My má- nství a o mravnosti a proč kladl
takový důraz na charakter lidí?
jme pokračovat: navázat dobu své
i
Profesor Masaryk dobře poznával,
P R A V D A
V Í T Ě Z Í
|co nám chybí. Český národ, kdysi
;první mezi národy ve vzdělanosti a
Tři prostá písmena T. G. M. a
v úsilí 'o če3ké náboženství, národ
dvě slova - president Osvoboditel - pokrytý slávou i válečnou, byl v
jsou pro většinu českého národa
devatenáctém století chabý a slabý
vzpomínkou na jednoho z našich nej- v charakteru. Dlouholetý útisk poletších lidíc Chápu, že se časem
! rušil naši povahu, zplodil mnoho
ozvaly nějaké kritické hlasy na
j nepravostí, jako lstivost a lhavoMasarykovu osobu, nedovedu ovšem
j st, bázeň před mocnými tohoto světa
pochopit, jak nenávist některých
i prodejnost ducha. Kdo zavadil o
lidí mohla vést doslova až za hrob. náš národ od něštastné bělohorské
Mám na mysli hrob..T. ~G. Masaryka
porážky, každý nás kazil a znemrav Lánech. Když se v době výročí
vnoval...náš jazyk byl už zabezpečen,
Masarykova narození či úmrtí obumělecké i vědecké písemnictví bylo
jevili na jeho hrobě věnce a kydobré, i naše národní uvědorr šní bytice, našli se ochotní dědkové,
lo skoro všeobecné; národní duse,
kteří je okamžitě, odtáhli a lilcvi- i národní charakter však stonaly, podováli. Proč to tito lidé dělali?
třebovaly léčení.,,,proto Masaryk,
Byla to zásluha něčí prohnilé ide- sbíraje všechno, co mělo zformovat
ologie?
naši povahu, volal nejdříve po opravě mravnosti a náboženského vědomí...
Letos poprvé květiny nezmizely.
-TVZpracoval Teichmann
1889/68
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... že. peníze si mohou vypůjčit i studenti,a při tom jím bude věřeno,
že to vše vrátí. Je to obzvláště výhodné pro ty, kteří nedovedou za celý
rok nic uškudlit na svém pravidelném přídělu vody a chleba a přitom chtějí
utrácet valuty.
Směrnice pro poskytování půjček studentům vysokých škol uvádí, že
° jčkv studentům se poskytují na tyto účely:
na náklady.spojené se studiem
j na nákup učebnic, odborné literatury a studijních pomůcek
na náklady s odbornou praxí
na studijní pobyt v zahraničí
na náklady spojené se založením vlastní domácnosti v případě, že oba manželé jsou studenty denního studia na vysoké škole
-.i:, náklady spojené s narozením dítěte a péčí o ně' , jsou-li oba manželé
r.-tudenty denního studia na. vysoké škole, nebo jde-li o neprovdanou matku - studentku
0 půjčku mohou zažádat studenti denního studia, počínaje -třetím ročníc a, jestliže mají průměrný prospěch nejvýše 2,00 (v mimořádných případech
2,5). 0 půjčku mohou zažádat v průběhu celého roku.
Podle účelu použití vyplácí se půjčky takto:
a) postupně v hotovosti měsíčně nejvýše 500 Kčs
b) jednorázově až do částky 2 000 Kčs a to zásadně bezhotovostne
•-.) jednorázově až do částky 4 000 Kčs v hotovosti, v.v případech .uvedených v
bodech e, f
Celková částka všech půjček poskytnutých studentovi za celou dobu studia může činit nejvýše 10 000 Kčs. Studentům se povoluje odiklad splacení po
celou dobu studia a po další dva roky, pokud jde o studenty (muže) a o jeden rok, pokud jde o studentky (ženy) ode dne ukončení studia. Po celou dobu odkladu neplatí student žádné úroky. Teprve po skončení odkladu platí a
platí dlužník úroky ve vj'ši 1 % ročně z vykázaného zůstatku z půjčky.
Po skončení studia .uhradí fakulta jako mimořádnou splátku 20 % z celková částky půjček, jestliže student důsáhl v průběhu celého studia průměrný prospěch nejvýše 1,3.
Redakce
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V minulém a předminulém čísle
našeho časopisu jsme uveřejnili.několik poznámek k nedostatku ve výstavbě našeho sportovního areálu.
Nyní je již naděje, že výstavba a
poslední úpravy areálu jsou zdárně
ukončeny» Požádali jsme proto odborného asistenta katedry tělesné výchovy
pana Jiřího Žižku o laskavé zodpovězení několika otázek.
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Pane asistente, posledním velkým nedostatkem sportovního areálu byl bazén. Kdy v něm již naplno začne provoz?
Kdybych vám řekl, že každou chvíli, tak se budete smát, jako 3e smály
statisíce studentů se kterými 'jsem hovořil. Není v naší moci uspíšit dodělání
bazénu, protože jako v celém našem národním hospodářství, i zde se projevují
určité nedostatky, hlavně ve stavebnictví. Dodnes bazén není zkolaudován a
dodnes jsou tam drobné chyby. Doufám, že už během tohoto měsíce rozhodně už
ápustíme prvého studenta do vody.
Mezi sportovními oddíly se nyní objevil nový sportovní oddíl - kondiční
gymnastiky. Co to vlastně je?
Dnes se totiž domníváme, že 80% studentek i studentů, možná větší nebo
menší počet, nemá vyhraněný zájem o některá sportovní odvětví. Většina z nich
nejsou speciální, košíkáři. Ale drtívá většina z nich dělá tělesnou výchovu rekreační formou. Tento způsob považuji za správný, za základ tělesné výchovy,
zdraví celého národa.
A pro tyto lidi, studenty a studentky, jsme .připravili oddíl, který má gy
mnastický obsah, ovšem v moderním pojetí. Říkáme tomu kondiční gymnastika proto, že tento způsob práce udržuje a připravuje kondici každého člověka, který
to dělá. Lépe to snad přiblíží obsah.
Kondiční gymnastika pracuje moderním způsobem, říkáme tomu tzv. kruhový
tréning. Je to nej efektivnější vedení cvičební hodiny, vysloveně moderní. Cvičení probíhá s hudbou, s hudbou moderní, tak aby to bylo přitažlivá pro dnešní mládež, tak aby to odpovídalo její mentalitě. Obsah hlavní části u chlapců
je tolik oblíbená posilovači gymnastika, ve které se může prejevit síla, rozhodnost, obratnost, odvaha - to,co potřebuje "pořádný chlap". V závěru takové
hodiny je košíková nebo cvičení na trampolínách, opět věc nová a tím přitažlivá. U dívek je náplň cvičení stejná, jen posilovači gymnastiku nahrazuje více
cvičení s hudbou. Tam jde o ntylický projev, o pěkné držení těla, prostě ženská musí byt hezká a tělesná výchova k tomu musí vést. Součástí kondiční gymnastiky je to, na co se studenti nejvíc těší - plavání.
Je to celkem věc nová, i ten pojem "kondiční gymnastiky" se neobjevuje v
1874/68
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poslední době nikdo a domnívám se, že jsme zatím první na vysokých školách,
kteří s tímto přicházejí.
\ Panuje názor, že VŠZ, tedy škola zaměřená na zemědělství, by měla mít
vlastní jezdecký oddíl. Co vy o tom soudíte?
Jsem stejného názoru. Ale zde to nezáleží pouze na KTV. Tady. jde hlavně o materielní základnu, hlavně o ty koně. Neměl by to však být problém,
protože máme školní statky, kde by je mohli živit, udržovat, takže to je
věc školy. Myslím, že by mohl pomoci svaz mládeže,- mohl by přimět školu;
aby vám k tomu pomohla.
Já. ovšem myslím, že byste se měli víc zajímat o judo.
Proč?
Jestliže mladý vysokoškolák - inženýr nastoupí do provozu, musí se
za prvé bránit a jestliže má plnit plán, prosazovat náměty, které jsou nové oproti dřívějším [dvacetiletým), tak rozhodně tam bude potřebovat judo.
My tento oddíl zavedeme a doporučuji všem ženám i mužům, aby se do něho
houfně přihlásili.
Pane asistente, o vás je známo, že jste byl vedoucím pracovníkem I, a
II. celostátní spartakiády a šéfrežisérom III. CS. Připravujete také IV.
CS?
Připravujeme IV. CS. a zajímavé je na tom, že poprvé v historii hromadných vystoupení vůbec od dob Tyrše. Jána a jiných budou samostatně vystu
povát vysokoškoláci, a sice ve skladbě, která bude šitá přímo na jejich men
talitu.
Můžete mi říci, proč bude rc.r.ostatná vysokoškolská skladba?
My vycházíme z toho, že přišla doba, kdy už se inteligenti a vysokoškc
láci nemusí schovávat v ilegalitě a v katakombách, ale kdy se mohu skutečná
hrdě hlásit k tomu, že jsem inženýr, doktor, vědecký pracovník,, a že už -ae
nebude nadávat "Ty inteligente..." atd. A vycházíme z toho, že studenti mají nějakou svou vysokoškolskou hrdost; že není jenom učňovský dorost a že
taky existuje pojem "Vysokoškolák". Proto jsme přišli s návrhem, aby se neztráceli v tom ohromném množství, mase lidí.
Můžete mi-sdělit nějaké podrobnosti, s čím budou studenti cvičit; na-;^e mají těšit?
Tak návrh, aby se cvičilo se svíčkami, ten neprošel. Proto se budě cvičit na trampolínách, to pro muže, a ženy budou cvičit se sněhobílými koulem:
Na závěr se chlapci a děvčata sejdou, a budou tančit opět podle moderní hud
by společný závěr. Skladba začíná známou studentskou hymnou "Gaudeamus igiti
Pane asistente, vyskytly se názory, že spartakiáda je již přežitek i<*
nedělá propagaci masové dobrovolné TV, protože různé složky musí cvičit povinně atd.
Otázka masové tělesné výchovy a otázka spartakiád a otázka sportu u rr; -

je rozpor, který se táhne již od první CS. Otevřeně vám řeknu, že je zaviněn
lidmi, a otázkou politické situace v době, kdy se lidé opravdu jak říkáte nutili cvičit, kdy se brali dělníci ze závodů, dostali tepláky, dostali zaplacenou cestu, oni věnovali jen svá těla. Vše ostatní se jim hradilo, a to jen
proto, abychom mohli říci, že spartakiáda byla lepší než slety a podobně, to
bohužel ještě někde přežívá« V té vaší otázce byla ještě jedna myšlenka - pokrokovost masových vystoupení. Já myslím, že se nedá. říci, že spartakiáda je
přežitek. Určitě je' pokroková, jestliže se použije správných forem. Masová
vystoupení správně prováděná mají velký vliv na zdraví cvičenců. Skladby jsou
velmi dynamické, namáhavé, jsou tam většinou přeskoky, např. ve vysokoškolské
skladbě na trampolínách, každý ze cvičenců během šesti minut naskáče asi šedesát skoků. A teď mi řekněte, v čem by byla ta formálnost.
Děkuji za rozhovor.
T. V.

C?

G u s r m m
mínky pro výkony předních našich
sportovců v čele se zasloužilým
mistrem sportu Emilem Zátopkem.

Cesty z kolejí do tělocvičny nevedou přímo, nýbrž obcházejí hřiště.
Někteří studenti si však zkracují cestu přes travnatou plochu hřiště, atletickou dráhu a další travnaté prostory.- Nevadí jim, ani blátivý povrch
dráhy, ačkoliv cesty jsou tvrdé a suché. Nepozastaví se ani před tabulkou
s nápisem "Nevstupujte na hřiště".
Pravděpodobně ještě značná část našich studentů si neuvědomuje, jak
velkou škodu způsobují dráze vyšlapáním cestičky. Tvůrcem našeho atletického stadionu je náš vynikající,
odborník na lehkoatletické dráhy s.
Sibera z Houštky, kde vytvářel pod-

Vážným nedostatkem je, že není
celý sportovní areál oplocen. Je
to velká škoda. Komplex sport, září zem, jehož úpravy vyžadují značných finančních nákladů a mnoho
pracovních hodin, je neustále narušován a to hlavně dětmi z okolních domů. Na doskočištích je písek ro'zhazován daleko po okolní
trávě a zde všude se rovněž objevuje dosti rozbitého skla, takže
může dojít i ke zranění.
Jediným východiskem by byl* oplocení celého hřiště. Je tomu tak
všude na všech našich hřištích v
republice i v zahraničí. Jedině tak
udržíme naše prostředí v pěkném a
estetickém vzhledu.
Bureš Stanislav správce těl. zař. VŠZ

Taky do hospody?
Jistě a přes hnojiště je to nejblíž.
1876/68,
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Wážení kolegové,
.tyto dvě stránky jsou i nadále rezervovány
pro VÁS a pro VAŠE "názory ,
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Když naši mlátili
já ještě ležel
oni šli k obědu
já také běžel

Pročpak ty běžíš
když tys namlátil
když už jsem na cestě
ták se nevrátím
(lidový popěvek)
1879/68

*

29

/U
ľv U iI^/ÁWV?
- J /
ľ

>

r

/ No, co seš tak vyplašenej, j
jako bys vylít
\
z vaj ec?
""N\ '

j

1

!

'
?
-j

Representační fotbalové mužstvo Československa porazilo v pŕátelskóm zápase Antarktis 3" : 1.
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Na Havajských ostrovech
se vylodila 8, námořní
flotila USA. 10 000
mužů námořní pěchoty má
za úkol zlikvidovat mandelinku bramborovou,
která se vyskytla v severní části souostroví.
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• Papež Pavel VIII vyzval
k míru ve Vietnamu a v
Indočíně.
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Na ostrovech Františka
Josefa byla odhalena
jeho busta.
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Byly Vám nasazeny parohy?
Vstupte do nově založeného spolku
dívek parohatých. K doptání na A 127.
Konzultační hodiny denně od 19 do 20
hod. Zn. : "Strelil na lišku, trefil
Maryšku."
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Ruský čar navštívil jednou dánského krále. Na vyjížäoe Kodaní upozornil
král cara na vysokou věž.
'"Nuže, jakou máte moc nad poddanými?",
ptal se car. "Mohl byste jednomu ze
svých nejchudších poddaných rozkázat,
aby vystoupil na vrcholek věže a skočil dolů?"
"Ne," odvětil král "ale mohl bych přespat t chaloupce tohoto chudého poddaného a byl bych vítaným hostem."
A car neodpověděl.
"Christian Science Monitor",
Boston.

Nebylo dosud filoáofa,
který by mohl trpělivě snášet bolení
zubů.
Shakespeare
0qs^sA03íU8A z psxqod
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Jeden mladý redaktor
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z jistého časopisu měl
dělat rozhovor s jakýmsi
generálem. Měl strašnou
trému. Předstoupí před

\

generála, potřesou si rukou a-redaktor spustí:
"ByJL jste také ve válce,

KOLE.*'
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1 PAT P O
pane generále?"

Tradiční jazzová hudba_a studenti VŠZ_Praha
Podle subjektivního názoru, trochu odlišného od rozhodnutí komise hodnotící 2. mezinárodní jazz - UNIVERSIÁDU v Č. Budějovicích (6.-10. 3. 1968)-vidím
v tomto roce v souhlase s výsledkem ankety posluchačů na soutěžní přehlídce souborů tradicionálů ÚSTUP přítomných českých souborů (Collegeband Praha, Harlem
Jazz band Liberec) z pozic 1. loňského festivalu, který neměl tak honosný titul. jako letos j ale kde hráli ze zahraničních souborů alespoň studenti z Bonnu (moderní jazz), kdežto letos nikdo.

,

Nejlepší byly slovenské a .moravské soubory i když brněnští hráli spíš .koncertní výstupy jednotlivců, nežli stylovou hru kapely. Jpnomže u letos "-stříbrných" olomouckých hudebníků tohoto žánru nebyl nikdo z řad studentů.
Budiž to našim hudebníkům - studentům na suchdolské koleji "memento" pro
3. ročník této budějovické soutěže v r*, 1969, která jak loni, byla i letos zdařilá a nái přinesla přece jenom podruhé bronzové, collegebandisty v ostré soutěži.
•

T !í IR/AGET
Impuls - časopis studentů VŠZ,
adresa: Kolej VŠZ, blok A,
Praha, Suchdol-2.
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šéfredaktor
Fr,.Téichmann
organizační vedoucí
M. Synková
grafik
V. Skala
tisk
M. Dvořáková
redakční rada: J. Štér, A. Vejtasa,
M.Doležal, V. Svěrák.
Uzávěrka 23.3»68
Vyjde 28.3.68

'} sos) ršoSTS
Censa 1,50 Kčs

Pouze pro vnitřní potřebu školy.
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