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I stvořil Bůh člověka k obrazu
svému, k obrazu Božímu stvořil jej,
muže a ženu stvořil je,
A požehnal jim Bůh; a řekl jim
Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se,a
naplňte zemi,a podmaňteji,a panujte
nad rybami mořskými, a nad ptactvem
nebeským, i nad všelikým živočichem
hýbajícím se na zemi.
•

BIBLE

"Lidstvo prochází dnes mračným a neutěšeným obdobím zmatku-.. Ale starodávné poslání spisovatele se nezměnilo. Jeho určením je, aby odhaloval naše temné a nebezpečné sny a vyvlekl je na světlo denní.
Vyvinuli jsme atomovou pumu a usurpovali jsme pro sebe mnohé síly, které jsme kdysi připisovali bohu. Ve strachu a bez přípravy jsme vzali do svých
rukou vládu nad životem a smrtí celého světa a všech živých bytostí.
Ale nebezpečí a sláva i volba zůstávají konec konců s člověkem. A lze
také snadno prověřit, zda je schopen zdokonalení - důkaz je poruče. Jestiže jsme si dnes prisvojili moc, podobnou dřívější představě o moci boží, musíme se vychovat k takové odpovědnosti a moudrosti, jakou jsme si kdysi vyprošovali ve svých modlitbách od toho kterého božstva.
Člověk sám se stal dnes naším největším rizikem a naší jedinou nadějí.
A tak můžeme plným právem parafrázovat apoštola Jana;
'lía konci je slovo,a..to slovo je člověk - a slovo přebývá ? lidmi.'"

John Steinbeck - 1962
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Dne 10. prosince 1348 Valná shromáždění' Spojených národů přijalo a vyhlásilo Všeobecnou deklaraci lidských práv, jejíž úplné znění je obsaženo v následujících stránkách. Po tomto historickém aktu Valné shromáždění vyzvalo všechny členské státy, aby uveřejnily znění Deklarace a aby je daly rozšířiti, čisti
a vykládati zejména ve školách a jiných výchovných ústavech, bez rozdílu politického postavení států a území.

VSEOBtCNA

An
DEk-LAÍ ACE

LIDSKÝCH PRAV
Uved
U vědomí toho,
že uznání přizozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě.
; že zneuznání lidských práv a pohrdání
jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudováním světa, ve kterém lidé zbavení strachu a nouze, budou t e těšiti svobodě
projevu a přesvědčení, bylo prohMšeno
za ne j vyšší. cíl lidu,
že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nerrá-ii býti člověk donucen uchyicvati se, když všs ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a4 útlaku,
že je nutné podporovati rozvoj přátelských vztahů mezi národy,
že lid Spojených národů zdůraznil v
Chartě znovu svou víru v základní.lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnostij v rovná práva mužů i žsn
a že se rozhodl podporovati sociální \
pokrok a vytvořiti lepší životní podmínky ve větší svobodě,
že členské státy převzaly závazek zajistiti ve spolupráci s organisecí Spojených národů všeobecné uznávání a Zachovávání lidských práv a základních svobod a
že stejné chápání těchto práv a svobod
má nesmírný význam pro dokonalé splnění
tohoto závazku,
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
vyhlašuje
tuto všeobecnou deklaraci lidských práv
jakožto společný cíl pro všechny národy

O c ± N !
a všechny 3tátv za tím účelem, aby se
každý jednotlivec a každý orgán společnosti, maje tuto deklaraci stále na mysli, snažil vyučováním a výchovou rozšířit úctu k těmto právům a svobodám a
zajistit postupnými opatřeními vnitrostátními i mezinárodními jejich všeobecné e. účinné uznávání a zachovávání jak
mezi lidem členslcých států samých, tak
i mezi lidea území, jež jsou pod jejich
pravomocí.
Článek 1. Všichni lidé rodi se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a
práv* Jsou nadáni zorumem .a svědomím a
mají spolu jednati v duchu bratrství.
článek 2. (1) Každý má všechna práva a
všechny svobody, stanovené touto deklarací. bez jakéhokoliv rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka,
náboženství, politického nebo jiného
smýšlení, národnostního nebo sociálního
původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.
(2)Žádný rozdíl nebude dále činěn z
důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k
nimž určitá osoba přísluší, aí jde o zemi nebo úžení nezávislé, anebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené
jakémukoli jinému omezení suverenity.
Článek 3. Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.
Článek 4. Nikdo nesmí býti držen v otroctví nebo nevolnictví; všechny formy o"troctví a obchodu s otroky jsou zakázány.
článek 5. Nikdo nesmí býti mučen nebo
podrobován krutému, nelidskému nebo ponižuj ícímr. zacházení nebo trestu.
Článek 6. Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost.
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Článek 7. Všichni jsou se před zákonem rovní a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stej- •
nou ochranu proti jakékoli diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci;
a proti každému podněcování k takové
diskriminaci.
'Článek 8. Každý má právo, aby mu příslušné vnitrostátní soudy poskytly účinnou ochranu proti činům.porušujícím základní práva, která jsou mu •
přiznána ústavou nebo zákonem.
Článek 9. Nikdo nesmí býti svévolně
zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn
do vyhnanství.
Článek 10. Každý má úplně stejné pravo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoli
trestním obvinění vzneseném proti němu.
Článek 11. (l)Každý, kdo je. obviněn z
trestního činu, považuje se za nevinného, dokud není zákonným postupem prokázána jeho vina ve veřejném řízení, v
němž mu byly zajištěny veškeré možnosti obhajoby.

litickými zločiny nebo činy, které
jsou v rozporu s cíli a zásadami Spojených národů.
Článek 15. (1) Každý má právo na státní příslušnost.
(2)Nikdo nesmí býti svévolně zbaven
své státní přáslušnosti arii práva svou
státní příslušnost změniti.
Článek 16. (l)Muži a ženy, jakmile dosáhli plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení z důvodů příslušnosti
rasové, národnostní nebo náboženské,
uzavříti sňatek a založiti rodinu; Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání stejná práva.
(2) Sňatky mohou býti uzavřeny jen
se svobodným a plným souhlasem nastávajících manželů.
(3) Rodina je přirozenou a základní'
jednotkou společnosti a má nárok na ochranu. se strany společnosti a státu.
Článek 17. (l)Každý má právo vlastniti
majetek jak sám, tak spoůu s jinými.
(2)Nikdo nesmí býti svévolně zbaven
svého majetku.

Článek 18. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto' prá(2)Nikdo nesmí býti odsouzen pro čin vo zahrnuje v sobě i volnost změniti své
nebo opomenutí, které v době,kdy byly
náboženství nebo víru, jakož i svobodu
spáchány, nebyly trestné podle"stáťní- projevovati švé náboženství'nebo víru,
ho nebo mezinárodního práva. Rovněž
sám nebo společně s jinými, áí veřejně
nesmí býti uložen trest těžší, nežtja- nebo-soukromě, vyučováním, prováděním
kého bylo lze použiti v době, kdy byl
náboženských úkonů, bohoslužbouva zatrestný čin spáchán.
chováváním obřadů.
v •
Článek 12. Nikdo nesmí býti vystaven
svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou' ochranu
proti takOTzým zásahům neb« útokům;
Článek 13. (l) Každý, má právo volně se
pohybovat a svobodně si volit bydliště
uvnitř určitého státu.
(2)Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do
své země.

Článek 19'. Každý má právo- na svobodu
přesvědčení a projevuj toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své
přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávati, přijímati a rozšiřovati informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a
bez ohledu na hranice.
•

Článek 20. (l)Každému je zaručena svoboda pokojného.shromažďování a sdružování.
. '•*
(2)Nikdo nesmí býti nucen, aby byl
členem nějakého sdružení.

Článek 14. (l)Každý má právo vyhledati
si před pronásledováním útočiště v jiných zemích a požívati tam asylu.

Článek 21. (l)Každý má právo, aby se
účastnil vlády své země přímo nebo
prostřednictvím svobodně volených zás(2)Toto právo nélze uplatnit v přípa- tupců .
dě stíhání skutečně odůvodněného nepo(2)Každý má právo sstoupiti za rov1896/6.°

ných podmínek do"veřejných služeb své
země o
(3)Základem vládní moci budiž vůle
liduj ta musí býti vyjádřena správně
prováděnými volbami, které se mají komnat i v pravidelných obdobích na základě všeobecného a rovného hlasovacího
práva tajným hlasováním nebo jiným rovnocenným postupem, .zabezpečujícím svobodu hlasování.
Článek 22. Každý člověk má jako Člen
společnosti právo na sociální zabezpečení a nárok na to, aby mu byla národním úsilím i_ .mezinárodní součinností v
souladu _s organisacív.-a. s prostředky
příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva, nezbytná k jeho důstojnosti a k svobodnému
rozvoji j'eho osobnosti.
Článek 23. Každý má právo na
práci,
na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé s. uspokojivé pracovní podmínky
a na ochrahů proti nezaměstnanosti.

zvláštní péči a pomoc. Všechny děti,
aí manželské nebo nemanželské., poživa—jí stejné sociální ochrany.
Článek 26. (l)Každý má právo na vzdě- ,
-láni. Vzdělání necht je bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních. Základní vzdělání je povinné.
Technické a odborné* vzdělání budiž přístupno všeobecně a rovněž vyšší vzdělání má býti stejně přístupné všem podle
schopností.
(2)Vzdělání má směřovat.k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Má napomáhati k vzájemnému porozumění, snášenlivosti q přátelství me-'
zi všemi národy a všemi skupinami rasovými i -náboženskými, jakož i k rozvoji činnosti Spojených národů pro zachování míru.
(3)Rodiče mají přednostní právo voliti vzdělání pro své děti.

Článek 27. (l)'Každý má právo svobodně
(2)Kažďý, bez • jakéhokoli rozlišová- se úcastnit-i kulturního života společnosti, -už-ívati plodů umění a podíleti
ní, má nárok'na stejný plat za'stejnou
se na vědeckém pokroku a jeho výtěžcích.
práci.
(2)Každý má právo na ochranu morál(3)Každý pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by ních a materiálních zájmů, které vyplý' zajišťovala jemu ssmému a jeho rodině
. vají;z jeho vědecké, literární nebo uživobytí odpovídající lidské .důstojnomělecké tvorby.
sti a která by byla doplněna, kdyby toČlánek 28. Každý 'má právo na to, aby
ho bylo třeba, jinými prostředky socivládl takový sociální a mezinárodní řád,
álni ochrany.
ve kterém by práva a svobody stanovené
v tét* deklaraci byly plně uplatněny.
(4)Na ochranu svých zájmů má každý
právo zakládati s jinými odborové orgaČlánek 29. (1)Každý má povinnosti vůči
nisace a -přistupovati k nim.
společnosti, v níž jediné může. volně a
Článek 24. Každý má právo na odpočinekplně.rozvinouti svou osobnost.
a na zotavení, zfejména také na rozumné
(2)Každý je při výkonu svých práv a
vymezení pracovních hodin a na pravisvobod podroben jen takovým omezením,
delnou placenou dovolenou.
která stanoví zákon výhradně za tím
účelem, aby .bylo zajištěno uznávání a
Článek 25. (.1)Každý má právo na takozachovávání práv a svobod ostatních a
vou životní úroveň, která by byla s to
vyhověno spravedlivým požadavkům morálzajistit jeh» zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc -v„ _ ky, ..veřejného pořádku a obecného blaha
to zejména výživu, šatstvo, byt a. lékař- v demokratické společnosti.
skou péči, jakož i nezbytná sociální o(3)Výkon těchto práv a svobod, nesmí
patření; má právo na zabezpečení v nebýti v žádném případě v rozporu s cíli
zaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobia zásadami Spojených národů.
losti k práci, při ovdovění, ve stáří
nebo v ostatních případech ztráty výdě^ .Článek 30. Nic v této deklaraci nemůže '
léčných možností, nastalé v důsledku obýti vykládáno, jako by dávalo kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo osokolností nezávislých na jeho vůli.
bě jakékoli právo vyvíjeti činnost nebo
(2)Mateřství a dětství mají nárok na
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dopoustěti se činů,, které by směřovaly k potlačení' některého z práv ne-

bo některé ze svobod 1T této deklaraci uvedených.
Valné shromáždění OSN
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Asi padesát lidí se utápělo v předních řadách prázdné auly, jen galerie
byla naplněna zúčastněnými pozorovateli. Nápis ze 13,- března shlížel dolů na
dva lidi za předsednickým stolem, kteří si půjčovali mikrofon. Atmosféra naprosto deprimující ale přesto přitažlivá.
Tak nějak to vypadalo v aule naší školy ve středu 10. dubna odpoledne» O
půl čtvrté Karel Kovanda zahájil sezení těch, kteří se rozhodli založit Samostatnou studentskou organizaci při Vysoké škole zemědělské. Mirek Tyl stručně
zopakoval vše, co tomuto sezení předcházelo a pak, po informacích z předešlé
okresní konference VOVu a po několika dotazech k nim, byla založena Samostatná studentská organizace. Bez fanfár a lesku byla tak, poprvé v historii naší školy, založena opravdu činná organizace. Svým programem se také přihlásila k deklaraci OSN o lidských právech, ale nejpodstatnější rys založení této
organizace spatřuji v tom, že nevznikla jako samoúčelný produkt módní vlny demokratizace, ale jako promyšlené a předem dlouho připravované sdružení všech,
kteří se chtějí aktivně uplatnite A proto snad ani není třeba litovat toho,
že zklamala některé lidi, když místo 440, měla jen 44 zakládajících členů.
-VSDo vedení Samostatné studentské organizace zvolilo shromáždění tyto kolegy:
Ivan DEJMAL

2. AGRO

adresa_organizace:

Jaromír CHOCHOLA

2. AGRÓ

redakce časopisu IMPULS

Ivan KNÍŽEK

4. AGRO

Miroslav TYL

4. AGRO

Karel KOVANDA

5. P SF

Jan KARHAN

5. PEF

kolej VŠZ

A-24

PRAHA - Suchdol (2)

Jsou dva druhy nespokojenosti:Nespokojenost, která pracuje, a ta, co lomí rukama.
První dosáhne toho, co chce, druhá ztratí co má.
Ortega Y Gaset
2110/68
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Dne 23- dubna v aule VŠZ na Suchdo^e proběhl dialog ministra J. Borův-

ky~s profesorským sborem a studenty,
Ministr v úvodním referátu podtrhl důležitost rehabilitace zemědělství jako
celku. Řekl, že soudobý obrodný proces
je nutné převést co nejrychleji a nejdůsledněji ze sféry politické do sféry ekonomické a to tak, aby se současné za pochodu i dále rozšiřoval a zkvalitňoval
československý model socialismu. Zdůraznil nutný růst kvality funkcionářů, vedení dialogu mezi rozumnými lidmi, monopol pravdy, aby nebyl posvěcován monopolem
moci.
V rozsáhlé diskusi nebo lépe dialogu, který následoval, vystoupili další
řečníci - profesoři a studenti. Oproti referátu soudruha ministra, byly tyto příspěvky věcnější s notnou dávkou chtění něco dělat a nojen mluvit. Mluvilo se o
obnovení Zemědělské akademie věd na demokratických základech, o opomíjení existence VŠZ, jako vědecké instituce, kde je soustředěna ohromná duševní kapacita,
jak současná, tak i budoucí, o umrtvování lidského faktoru, o umrtvování sociologie jako vědy za posledních 20 let,...
Dotazy, kladené s. ministrovi, narážely na širokou škálu současných problémů. Hlavně však problémů týkajících se zemědělství a vědy. Na některé s. Borůvka
odpověděl jednoznačně, na některé však si museli účastníci dialogu odpovědět
sami, nebot odpovědi s. ministra je neuspokojily právě pro nedostatek přesnosti
a věcnosti.
Přínosem tohoto dialogu je hlavně to, že se uskutečnil. Vzpomeňme na bývalého ministra zemědělství a výživy K„ Mesteka, ten mezi nás, odborníky, ani nepřišel, natož aby s námi vedl dialog. Doufejme, že tento první dialog nebude
posledním a že poroste i jejich kvalita.
-ftPozná"ka: Tento článek vyšel 1. 5. 1968 v ZN, ale redakcí ZN do "jisté míry"
upravený.
i
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Seznam významných osobností, které navštívily naši školu rozšířilo další
jméno - Josef. Borůvka. Mohu-li hodnotit vystoupení pana ministra na veřejné
stranické schůzi v aule, musím říci (a určitě nejen sám), že zklamalo mé očekávání.
Úroveň odpovědí byla tak slabá, jako úroveň dotazů. Doufal jsem, že osobnosti, která stála začátkem roku u zrodu našeho nového vývoje, se dokážeme ptát na
složitější problémy nového režimu, než na věci pouze informativního charakteru,
dostupné v denním tisku. 3ohužel zklamal jsem se.
Dalece konkrétněji se pan ministr vyjadřoval na malém sezení s několika studenty (Jiří Müller, Luboš Holeček a asi 4 členové SSO) po schůzi. Např. základní
konflikt Strahova viděl pan ministr ve střetnutí mladé generace příslušníků VB s
mladými studenty. Tento názor mu byl ovšem dostatečně rychle vyvrácen.
Jako jednoho z hlavních ideologů dnešního obrodného procesu označil pan
ministr Zdeňka Mlynáře. Podobných odpovědí bych mohl uvést více, ale proč?
Vždyt jste je mohli slyšet sami autentický v aule, kdyby jste vynechali dotazy
typu : "Je pravda, že jste si své křeslo ministra vyhádal?", apod.

P.P.B.

2099/68

KRÁTCE O

REHABILITACÍCH

Už delší dobu se v rozhlase a tisku mluví o křivdách způsobených v uplynulých letech a o formách jejich nápravy- Lidé se dožadují informací, jakým způsobem o rehabilitaci žádat. Víme, že mezi poškozenými byli i učitelé a studenti
vysokých škol. Ministerstvo školství zaslalo školám výnos týkající sé právě odčinění křivd v této oblasti. Dovolíme si vás alespoň krátce seznámit s jeho obsahem.
Výnos říká, pokud jde o studenty, kteří byli ze studia vyloučeni a žádají
o poskytnutí možnosti dostudování, že jim může být přijetí na vysokou školu umožněno na základě příslušné vyhlášky ministerstva školství. Zjistí-li fakulta, že
žadateli byla v minulosti způsobena křivda, může upustit od přijímací zkoušky.
Při rozhodování o započtení zkoušek z dřívějšího studia a o zařazení do
příslušného ročníku, doporučuje ministerstvo školství, aby se uchazečům, jimž
byla v minulosti způsobena křivda, vycházelo v přiměřené míře vstříc při ukončení studia na vysoké škole, např. tím., že se za diplomovou práci uzná studentova práce vypracovaná v praxi, která svou úrovní odpovídá práci diplomové, že
se upustí od vykonání zkoušek z těch předmětů, které nepatří mezi hlavní v příslušném oboru studia.,
Jestliže na vysokou školu dojdou žádosti uchazečů, kterým v minulosti byla
způsobena křivda tím, že nebyli ke studiu přijati z jiných než prospěchových
důvodů a nyní se o přijetí ucházejí znovu, je třeba, aby přijímací komise při
rozhodování o přijetí těchto uchazečů výrazně přihlédly ke křivdě způsobené jim
v minulosti.
Tolik asi k rehabilitaoím studentů. Pokud jde o učitele a ostatní pracovníky vysokých škol, zasílá škola zpracované údaje ministerstvu školství.
-MSAc-em
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kdo si to bude chtít přečisto

"Svazácká veřejnost na naší fakultě se distancuje od
nedobrého, ale nennže se distancovat od všeho*
... Na důkaz toho, že se distancuj-eme od nedobrých
praktik, navrhujeme změnit název ČSM ..."
To jsou citáty z prohlášení skupiny studentů PEF, ke všem studentům PEF
které bylo rozšířeno po škole v minulých dnech.
Ano, jsou to subjektivistický vytržené citáty, ale přesto jsou svým způ^
'sobem charakterizující. Ovšem, že v tomto^článku bude více subjektivně vytržených citátů, které budou demagogicky interpretovat skutečnou skutečnost, nebot zde nebude možnost rozebírat větu po větě.
Demagogicky tedy začněme i od konce onoho prohlášení. Podepsaní studenti
jsou asi známi široké veřejnosti jako bijci proti .všem nešvarům ČSM, neboí.
již v úvodu říkají, že starý duch ČSM je pohřben, přesto ale chtějí být "v
pracovním kontaktu s HV ČSM." Odpusťme jim však ono duchaření, i to, že mezi
studenty se říká CV ČSM, neboí to byla práce jen a jen, vpravdě jenom, jejich.
. Jest to vpravdě smutná záležitost, ale budu se to snažit čtenáři zkrátit.
Celé to dílo se vyznačuje především neznalostí. Jen tak je možno opsat některé zásady samostatné studentské organizace, prostoupit je tvořivým duchem ČSM
a podpořit je alogickými konstrukcemi. Bylo zvykem feudálních panovníků., slíbit nespokojeným sedlákům pivo ze zámeckýtíh sklepů. A tak hned za úvodem, je
tyto sliby možno uzřít popořádku: stipendia, preference výstavby kolejí, stravování atd. Preference, výhody, žádání peněz na nadřízených, jsou podle tvůrců onoho díla základy svobod. Zde začínají totiž být ony celospolečenské zájmy
frází. Odkud si rovněž berou právo na majetek ČSM, co je to za "demokratickou
diskusi", když se příspěvky mají házet do schránky, jak to, že se "svazácká
veřejnost na naší fakultě distancuje od nedobrého...", když nebyla žádná veřej
nost na toto théma svolána. Jak mohou krátce studující, a dříve podstatně nepracující pro studenty, znát skutečné zájmy studentů o jejichž společné prosazování se hlásí. Organizaci chtějí mít dobrovolnou ale chtějí závaznost usnese
ní, tedy princip politických stran v parlamentárním stavu. Horují proti roztří
štěnosti studentů a přitom v době v?nikání SSO se neangažovali a teprve po založení začali chtít organizaci. Dobrovolná organizace, která vyhlašuje jako
program hájení celostudentských zájmů a už nyní chce být složkou fedérativní,
"být složkou federace. ,Jak lze chápat dobrovolnost a "Jednotnou organizaci vysokoškolské mládeže", za kterou se chce vydávat?'Jak rozumět, že chtějí "být:
tvořivou, tedy i svobodnou" složkou? I svobodnou! Rozumějme tedy konečně, chtě
jí mluvit i za ty studenty, kteří o to nestojí. "Autoři stanoviska ví, že mezi
částí studentů je princip federalizace nepopulární", - chtějí zájmy studentů
hájit a přitom chtějí federaci. Respektive, studenti se mýlí ve své nepopulari
tě a potřebují poradit! "Věcně posuzují účelnost", bez respektování studentů
samých. Na konci prohlášení nechtějí kritiku jako takovou,, ale "konstruktivní
kritiku". Suma sumárum je to vše již dávno důvěrně přeci známé. Co je v tom
nového, je "Uzákonění požadavku svobodné akademické půdy". Neuzákoňuje se jednak požadavek a pak toto dokazuje, že akademická půda je pro ně prázdným, někde slyšeným pojmem, neboť uzákoněná akademická půda je popřená akademická půda a věděl to už ten břídil Karel IV. a další vládci a mudrci.
Není účelem zde předkládat vyčerpáva.jící rozbor, protože by byl skutečně
vyčerpávající. Šlo o to.,.-ukázat nedůslednosti.
-*• .••••• -g 1898/68
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Zaujímání stanoviska je národní obyčej, který se vykonává zpravidla,
dostaví-li se něco nového. Tento zvyk je příbuzný s jiným, který se jmenuje "vzetí na vědomí". Vzetí na vědomí je intelektuální obřad, kterým se nějaká nová věc nebo okolnost přijímá z jisté poloexistence, z jakéhosi stavu čekatelství, do plné, uznané a přípustné existence. Tím, že jsem něco
vzal na vědomí, jsem, - abych tak řekl - dovolil, aby to bylo.
Zaujímání stanoviska je obřad, kterým přijímám novou věc nejen do třídy faktů, nýbrž mezi skutečnosti tak solidní a známé, že o nich mohu nadále říkat pořád to samé. Co o nich říkám, je lhostejné, je to obyčejně něco
docela vedlejšího nebo se to samé věci vůbec netýká; podstatné je, že je
tu něco neměnného, totiž ustálená věta,kterou budu mít kdykoli po ruce, kdy
se setkám s dotyčnou věcí nebo okolností.
Zaujímání stanoviska je vskutku obřad Čili proces čistě formální. Nepředpokládá ani zájem o věc, k níž stanovisko zaujímám, ani jakoukoli znalost věcí. Naopak, každá podrobnější znalost věci hrubě "ztěžuje zaujetí stanoviska. Nejlépe se stanovisko zaujímá zdálky. Často je třeba obejít věci
• tak, aby ležela v nějakém jiném směru, dejme tomu nalevo ode mne - teprve
pak mohu k ní zaujmout stanovisko.
Pokud jsem k věci nezaujal stanoviska, je jaksi nehotová, nedoděl^ná,
k ničemu - jelikož o ní mohu říci cokoliv, nemohu o ní říci nic. Teprve když
si ze všech možných tvrzení vyberu jedno určité a rozhodnu se opakovat, je,
kdykoliv o věci nebo i ó čemkoliv jiném bude řeč, zaujal jsem stanovisko
a vynesl soud. Vynášení soudu je cosi jako vynášení Smrtky - připojujeme se
tím k události, která nastala naprosto bez našeho přičinění. Jenže při vynášení Smrtky se Smrtka hodí do vody a nechá uplavat - při vynášení soudu
se to bohužel neděje.
Stanovisko lze zaujmout ke všemu: K aviatice, deflaci, socialismu, modernímu malířství nebo divadelní krizi - nejsnáze k věcem, po kterých nám
Aocela nic není, tíže k věcem, o kterých jsme poněkud informováni, nejhůře
k těm, se kterými máme, tvoříce a věříce, co dělat - naprosto nelze zaujmout stanovisko sám k sobě.
-Karel Čapek-

Státní zřízení jest tak staré jako lidstvo a nebylo státu na počátku
vývoje, aby se neděly chyby, malé chyby státního mechanismu. Naproti tomu
v každém s*,átu najdou se nespokojenci, kteří, kdyby se měli sebelépe, nejsou nikdy spokojeni. Takovým lidem jest třeba se vyhnout, nebot ničí náš
duševní klid a činí z nás lidi, zírající s nenávistí na určité třídy, na
státní zřízení a na společnost, řídící asudy toho kterého státu. Nakonec
nastává zhroucení iluzí a cesta do kriminálu.
—
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Pánové
věčně skeptičtí a přezíraví
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kteří avé smutky vážete do kytek
a znáte už život nazpaměí
jako verše svých kultivovaných přátel
upozorňují vás
tohleto není připitek
na vaše zdraví •
Pasáci poezie
Koštéři metafor
To není pro vás
to co tu dávám do placu
To je pro skutečné lidi které jsem poznal
b.udu teä chvíli dělat paňácuToto jsou verše pro dělníka Petra
kterýumne naučil delt s lopatou
a dělit se o chleba a cigarety
. Pro dědu socana
ani v smrti nebyl bohaDoiný
Na památku má te+y
která sedm let od rána do rána
čekala až se ten její vrátí z vojny
Pro muže z Ukrajiny který prohlásil .že války už nemusejí být
Pro jednu bláznivou holku kvůli kt ere jsem se naučit hrát jazz
toulat se po nocích nebýt spokojený nemít klid
Pro betonáře Albertýna vidím ho jako dnes
říká:"Nikdy nespi s holkou kterou černáš rád"
Pro mistra z rybárny - poznal Paříž
Josephinu Bakerovou
a hlad
Pro Miles Davise pro ten večer kdy jsem poprvé uslyšel,
trubku plnou vzlyků
Pro prodavače červených a. žlutých limonád
v kiosku na Perštýně
Pro krásnou ženu která stráv ila své mládí v- Ravensbrucku
2096/68

pro její předčasné vrásky
Pro jecinoho.malíře jeho šašky a krásojezdkyně v čgmérn flóru
Pro dělnílčý kteří dláždili ulici jné lásky
Pro slepého kamelota Večerní Prahy v pasáži Světozoru
Pro holky tančící charleston ve sklepě poď Národní třídou
Pro párkařg Karla a jeho ruku hnijící někde u Madridu
Pro Modiglianiho a Parkera - oba umřeli v bídě
Pro vousatého Fidela který řekl:"Demokracie - to je rozdat zbraně- lidu"
pro rudoarmějce zabitého u nás 10. května tisíc devět set čtyřicet pět
pro tu dívicú s plavým copem které se nevrátí z takové dálky
pro všechny kdo ve svých rukou nesou ¡tento krásný
ztřeštěný a jediný svět a'ppmáhají mu kupředu přes klo,tby
papežů a sliny velkozlodějů přes všechny strejčkovské demokracie '
mory

.

.

a
války
Václav Hrabě
.

•

.

President republiky udělil u příležitosti 1. máje profesoru
Františku Duchoňovi Řád práce jako ocenění dlouholetých vědeckých a pedagogických zásluh.

Redakce Impulsu si polcládá za čést poblahopřát co nejsrdečněji
jménem všech posluchačů naší školy a popřát co nejvíce úspěchů do dalších let.
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v Národním museu se píše v poslední době ladaskde a soudím, že mnozí o
nich slyšeli. Jenom připomenutí, že se pořádají každou pracovní sobotu v i
17 hod a 17 minut,, ale o 17 minut dříve se již těžko dostávají lístky po
5 , — Kčs.
Chtěl jsem říci je tolik, že jsou to koncerty z nejmilejších, na které
se v Praze dá chodit. Za tu hodinku, co hrají, je k poslouchání půltucet dobrých kousků z dob starých i mladších; nepřipadá tedy v úvahu to, že by měl člověk pocit, že "tomu nerozumí". Je to jemný, milý a veskrze příjemný konec týdne plného studia a nemohu jej než doporučt všegi kolegům, byt zatím na našem
ústavě není zvykem přespříliš rozšířeným chodit na koncerty. Psal-li někdo kdesi, že se Národní museum stává Reduto1.' vážné hudby, nezbývá, než mu blahopřát
k chytrému postřehu.
Nashledanou tedy při poslouchání intimní renesanční muziky.
_Karel Kovanda
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Celý podzim se na koleji ozývaly hlasy., co že je to tam za těmi dveřmi,
které se nikdy neotvírají, co že-je-to za Klub, když se nikdy neotevře a když
se otevře, tak je tam schůze uklízeček, nebo vůbec nikdo a vůbec nic. Studentský Klub jako by pro studenty neexistoval.
V listopadu, s příchodem nového vedoucího Klubu, se dveře, s výjimkou neděle, začaly otevírat pravidelně každý den večer Klub začal pořádné fungovat, avšak funkci studentského Klubu plní zcela- nedostatečně. Došlo k opačnému paradoxu než napodzim.
Klub je otevřen, ale s vyjímkou oficiálních pořadů v něm nikdo není, a není ojedinělým zjevem, že i na hodnotné pořady chodí velmi málo lidí. • Například
14. března, kdy na zahájení večera beatnické poezie z díla Václava Hraběte čekalo ve stanovenou hodinu šest lidí, což působilo maximálně trapně. A o tom,
jak vypadá večer v Klubu, když zrovna neuvádí žádný pořad, se už vůbec nedá
mluvit.-Průměrně asi dva návštěvníci cvrkají stolní fotbal a do jejich hry se
vtírá zlověstné ticho prázdného Klubu podmalovávané reprodukovanou hudbou.
Myslím, že Klub nemá být institucí, kam by kolemjdoucí občas chodili na pořady předváděné profesionály, ale že především má být společenskou místnosti, tím
shromaždištěm v nejlepším slova smyslu, kde je možno číst časopisy, pořádat společenské hry a hránky, kde je možno si popovídat s přítelem nebo i s někým příjemnějším. Vždyt Klub je přece pro nás, pro studenty. Nemáte dnes večer co dělat? Přijďte se podívat do Klubu,
i
—
—
—
Vláčia Svěrák.
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Tento článek byl napsán
a cenzurou zamítnut napodzim 1966

Jak děsivý je pohled na zástupy přetvořitelů a vychovatelů jak i mravokárců, kteří chtějí pozdvihnout lidstvo. Považují se za něco konečného, odtud si berou právo na svoji roli, ale svoji jedinečnou/-dokonalost se bojí vyhlásit. Svoji neopodstatněnou existenci vyvažují tím, že si hrají na spasitele. Nemají však ani dosti taktu k tomu, aby se obvinili napřod sami, před
oním obviněním a převýchovou ostatních, nebot vědí, že takový takt by byl pro
ně osudný. Vědí, že si udrží sv? role jen tehdy, budou-li "spasovaní" prodchnutí naprostou poslušností a nebudou-li přemýšlet ani o své, ani o jejich
roli ve hře. Nesnesou proto nikoho, kdo se uchyluje od předepsaných slovosledů a právem v něm vidí nebezpečí. Vědí, že jejich úhlavním nepřítelem není
rebel z nedostatku, ale ŕebel z principu. Staví proto navenek svoje principy
jako věčné a dokonalé a na místo principů takto posvěcených staví sebe. Tak
se stává, že principy odcházejí a oni zůstávají. Nesnesou nikoho, kdo není
jako oni, nebo se nepodřídí a vůbec jim nevadí, že si tím znevažují své spasitelské tvrzení. Tisíce jich po celém světě žije z toho, že ostatním tvoří
a dokazují jejich svobodu, zpracovávají mozky, ukazují a doporučují cesty,
chtějí dokázat to, co sami svojí existencí vyvrací, Potřebují samosebou lidi
nekultúrni, neinteligentní a tím je dáno, že hlásané cíle jsou opakem skutečných. Jejich řeči je však možno snadno porozumět. Kdykoli volají po převýchově
ostatních, potřebují převychovat sami, kdykoli volají, že se někde déje bezpráví, činí je sami, volají po spasení duší ostatních a' jde jim pouze o duše vlastní, razí-li nutnost obětování, nikdy nepomýšlí na oběí z vlastních
řad. Obětí bezpráví se však podle železné logiky stává i pachatel a tak nastává situace, že stejnou řečí mluví jak postižení, tak lumpové. Individuální
volba zaniká, je povolována pouze volba cizí volby, ale tato je vydávána za
individuální se všemi zpětnými důsledky. Není-li možné jinak ovládnout duše
svých spoluobčanů, je hej jednodušší zainteresovat jejich mizky přímo na fysickém bytí. Dokazuje to prvotnost hmoty před ducem, ale to, jak se zdá, nikde
a nikomu ze spasitelů nevadí. Mučeni vlastními nejistotami, vyžadují jistotu
od druhých, deformují vlastní l-idskou přirozenost, jsou nuceni hromadit jednu
báji o skutečnosti na druhou, stávají se otroky vlastního nereálného myšlení,
otroky svých spasitelských funkcí. Proti víře bojují a sami ji vyžadují, krize osobnosti je pro ně živná půda, na které parazitují. Zákon, pomocník života,, se stává jeho poručníkem a je ceněn také výše než samo lidství. Jeden
extrém stíhá druhý. Hodnoty se obrací, obét'je bláznivostí a egoismus uznávanou vlastností, budoucnost není cílem, ale argumentem a zaklínadlem. Počet
spasitelů roste s délkou jejich existence.
-J-

Být intelektuálem znamená být věru málo; především vzhledem k monožství těch,
kdo jimi nejsou; dále vzhledem k nesmírnému množství věci, které ani ten
nejbystřejší intelektuál nezná počítáme-li ještě jen ty poznatelné; a konečně vzhledem k totalitě nás samých. Za osvětlenou scénou, na níž je intelektuál sám v sobe přítomen, když myslí, leží propast všeho toho, co je v našem
životě a v nás samých neviditelné, ale zasa'iuje de profundis na ono jeviště
na povrchu, kde odřÍKáváme, herci sebo samých, svou roli intelektuálů.
José Ortega Y Gasset

2098/68

F A v RH

N O V ÍC H

SPoLEČEISKÍCH

HER

P R O P E A 2 S K S IífrľJILSKTQALY
V DOBE ROZMACHU M S I H O SPOLEČENSKÉHO
ŽIVOTA
.p; D O PaZGRřiOSTI P R A Ž S K É M U
ISľT; LEKTUALFI/ÍJ 03? GElISTVg N l K Q L I K
S P O L E Č E Í S K Í C H H E R D O V E Z E N Ý C H Zl* Z Ä K R Ä K I C Í
Í Z A R U Č E N Í SVETurVÍGíI / KT:RÍ: P O S K Y T N O U
VŠE:: Z U Č A S ' I N S M I Í ~ E E T , V N O U K R A T O C H V Í L I .

4íVä

JEJICH VÝlBT:

NA

KAPKO '

jČI

SPOLEČNOSTI SE ZaVAŽOJ
A VSiCHNI

KAFKAJÍ.

N A R O Z H Ř Í V A N É H O VLABÍIHO
R O Z H N E V Á T E SE A P.;TOM S E Z A S E
UKLIDNÍTE. / H R .-i J E S E P O U Z E
V S O U K R O M Í /.
NA £ODOTA
•
, ,
r
' C E L A S P O L E C ľ y S T OC-SKAVA
GODOTA,' K T E R I P O C H O P I T " . p í
N E P R J J D E . K D ^ : J.
JČ.KAVM
.OMRZÍ, ^ B E S I Si..

VŠECHNY HRY T R O V vZUJEME,OHLEDU?LN|:
Pa'Í'ÜÍ.TLIV.I S O U S E D U , K T E Ř Í C H T S J I :"TIT K L I D .

•V,
t v á ř

3'64

Milan

Zubatý

vv /v

HRA

NA

VÉSACtcY.

D u b n o v ý

e j e t o n

Traduje so v Čechách jedno krásné rčení: "Březen, za kamna vlezem, duben,
ještě tam budem, až v máji půjdeme k háji." Lidová moudrnst si trochu zalaškovala, protože i přes tropická dubnová vedra má hodně pravdy.
Nemyslím tím pravdu o různých teplotách ročního období, ale zjištěni, že
odpovídá skutečnému jednání lidí. Onen zakamnovlezlizmus nedokázala rozbít ani
nedávná vlna politické aktivity, která prošla celým národem. Toto zjištění není
samo o sobě otřesné. Otřesem však už je, když zjistíme, že se toto české zápecnictví nyní vyskytuje v míře daleko hojnější a to právě vlivem toho, čemu jsme
si u nás zvykli říkat "demokratizační proces".
Být u kamen a analogicky za kamny, znamenalo být vždy v teple, jinými slovy: mít teplé místo. Kamna jsou také místem přípravy potravy. Čili: kdo je za
kamny je u koryta. Kdo je za kamny je blízko k přípravě jídel, může jejich přípravu ovlivňovat. Neboli, může mluvit dokonce o tom, co v tom korytu bude! Ífejíc
všechny tyto statky, může se zápecník svobodně rozhodnout, koho k tomu korytu
pustí mimo sama sebe, protože je řídkým jevem, že
by někdo dokázal všechno sežrat sám. Vždyí přece
vždycky se najde někdo, kdo je ochotný spapat i ty
•drobečky. A jak rád. Vžayt ten, kdo mu je hází,
může po něm hodit také vlídným slovem a pak se i
nějaká kůrka pro něho najde. Když se postupem času vypracuje na pohlcování kůrek, blahosklonně poskytne těm nižším drobty. A tak to jde dál a dál
a je možné, jestliže zavčas nezemře, že se dostane i k těm nejlopším soustům.
Existují různé smuténky» Nejsmutnější je však pohled na národ jehož jednotlivci se perou mezi sebou o to, na kom z nich ulpí větší míra laskavosti těch nahoře. Tenhle český vlezdoprdelismus vznikl neznámo jak á neznámo kde, každý popírá že by ho provozoval, ale přitom, neznámo proč,
v každém ho trochu je. Nechci to nazývat prokletím
národa, protože to opravdu prokletí je. Největší
prokletí právě proto, že jej vědomně popíráme a přitom jej provozujeme, podpíráme a živíme kde se dá
a za jakýchkoli okolnosti.Jaké škody to působí, to
snad všichni ví, ale snad nikdo se je neodváží komplexně shrnout a zveřejnit. Nedokáže se toho odvážit, protože i v něm je trochu té pohodlnosti, ale
především o mnoho více strachu ........co by tomu
řekli ti druzí. A tak bude dál žít" v mraveništi
pokřivených morálních zásad.
Říká se, že se teď může všechno říkat. Dobrá,
to je krásné. Je však méně krásné a až trestuhodné, že to nejhlasitěji prohlašují právě ti, kteří před několika měsíci výměnu názorů omezovali. Skloňováním slova demokracie si ji nevytvoříme. Vytvoříme si ji pouze formální, fikci,
kterou budeme uklidňovat své svědomí vždy, když v nás začne klíčit červ pochybností. Kdo mlčí souhlasí, byt by někdy později roztruboval do světa, že on
.už tenkrát chtěl aby ... ale co, však to znáte.
Každý z nás by měl v pravou chvíli nejen říkat, ale především konat to
pravé. A bez jakéhokoli osobování zásluh. Nemyslím, že by se celostátním zavedením ústředního topení odstranilo lezení za kamna. Lepší by bylo ty kamna, na
kterých se pečou koryta, odstranit. Jinak pochybuji, že se máje někdy dočkáme.
-vs-
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Tys odešla ......
naše dlaně se rozloučily
•a má osaměla
ta tvá, to nevím
Odešlas
• a přesto tu cosi zůstalo
" snad slovo nevyřčené
či polibek
vrácený jako rekomando
které nenašlo
adresáta
snad úsměv
zmrzlý v okamžiku zrození
jsou to stromy v dešti
možná láska
chytají vítr
na dláždění
Hlavou mi táhnou
ukřižovaná
komedianti v próze
Odešlas
když dozněly tvé kroky

Obviňuji tě z touhy

šel jsem pomalu též

jak zavřený dčm

sen se rozplynul

kde nikdo není

výkřik bez ozvěny

jen kolem oken
chodí bílý déšt

jistě si nikdo nevšimne
dvou

Na bažinách kapky
roztsvají

na dlažbě plačících
kapek krve

Obviňuji tě z touhy

z prokousnutých rtů ......
-PŠ-

při písničkách bláznů
se potkáváme
kterým Bůh neodpustil řeč

Narodila jsem se
za hranicí svého přání
obviňuji tě z touhy
že ji znám
za hranicí svého přání
tě potkávám
Inka Machulková

2102/68

¿já-ic

J s r n e

d o p a d l i

u

v

í}

u r r ) c

6

n \
Zvícero jak deseti dní měli národové čeští i jiní k popatřování' na plakát,
k tažení na město Chlumec vyzývající» By se odčinila křivda historická mělt se
zvrátiti původní výsledek bitvy v prospěch nás sedlákuow. A tak předem po mnoho dnův, cepy, řemdichy ba i vidlemi se vyzbojujíce, jsme dne 30. aprílja LP letošního s prvním kuropěním na Chlumec od koleje Suchdolské vytáhli byli. Zprvu
na radu našich stařešinů jsme popotahováním cestou železnou do města královského,
Poděbrady zvaného, se dostali. Po zdařilém útoku na hradby SZTŠ nic již nestálo
v cestě plnémii dobytí města silou haší, a po bohoslužbách u pramenů léčivých ba
i radnici jsme stekli. Okolo půldne vytáhli jsme z města, ubírajíce se podél ře.ky Labe a později Cidliny. Táhnouce krajem všude nás lid obecný vítal a zvláště
šenkýři., Snad jen tomuto faktu jestiä dlužno přičísti, že nám nevolníci vždy
• pravdivě sdělili, kterým že směrem
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•zpupné město Chlumec se nachází.
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Postupem doby však cesta stávala
se svízelnou, nebot královští nám
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vždy v chvíli'pravou nějaké to překvapení ve formě zdezorientování uchystali,
avšak nás první voj vidlemi ozbrojen vždy včas a beze ztrát překážky tyto zdolal. Několik mil před Chlumcem bylot přáno, aby síla naše byla co největší, a
proto voj první spojil se o šiky prostředními i závěrnými. Nikým neohrožováni,
za salev ran dělových, které umně v pravou chvíli odpaloval náš dělmistr jsme
vstoupili do Chlumce. Celé město ba i zámek jsme porazili k nohám naším a nebýt Chlumecké pivnice, byli bychom zvítězili. Inu, dějiny se opravovat nedají.
-VS-
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Jubilejní 10. fakultní studentská vedecká konference proběhla dne 24. dubna na Agronomické fakultě naší školy pod záštitou děkana Agronomické fakulty, prof. dr. Ing. V. Káše DrSc*
Konference pracovala ve třech sekcích: agronomické a dvou zootechnických, V těchto sekcích přednesli účastníci konference- své referáty. Komise,
hodnotící jednotlivé referáty, byly složeny z pracovníků několika kateder podle zaměření sekcí.

i

m

)

Bodovací hodnocení bylo založeno na; 1) originalitě práce a vědeckém přístupu při zpracování, 2)
teoretickém a praktickém přínosu práce, 3) rozsahu
a hloubce zpracování, 4) náročnosti zvolené tématiky* 5) přednesu při referátu, pohotovosti při diskusi 'a prokázané znalosti problematiky.
Celkem bylo předloženo 37 vědeckých prací. 0proti loňské konferenci bylo předloženo o šest referátů více a podle závěrečného konstatování i kvalitativní stránka byla mnohem
vyšší. Velmi vysoce se hodnotily práce kolektivů., teoretická stránka prací,
dokumentace a použití diapozitivů,. Připomínky byly k formální stránce prací (úprava a přednes referátů) a potom - a to je nejzávažnější fakt - k malé
účasti ostatních studentů.
Nejlépe byly ohodnoceny tyto práce:
v agronomické sekci: Prověření účinnosti některých
chemických látek proti pochmurnatce mrkvové a stanovení
jejich residií v kořenu mrkve (V. Němeo, IV. Agro)
i
" .
v zootechnické sekci: Typ dojnic v kmenových chovech a odlišnost v jejich osvalení s přihlédnutím k pořadí laktace (V. Šimek, V. Zoo)

— .

v zootechnické sekci II.: Aktivita GPT a GOT v plasmě, játrech, svalu a srdci
kuřat v prvních 6 dnech po
hladovění (kolektiv: Seidlová A., Michlová J., Babka M.,
Hofman J., - Zoo).
První čtyři z každé sekce postupují do celostátní konference, která se bude konat v květnu,
v Brně. Po několika hubených letech snad nyní
prorazí studenti - vědci z naší školy mezi nej lepší v celostátním měřítku.
-ft-

Tenhle článek už bohužel nemůže v plné míre konfrontovat s odcházejícími
"pátáky" a se "čtvrtáky", kteří nepropadnou, protože ti už vlastně nebudou mít
možnost podílet se coby konzumenti mé myšlenky v konečné fázi její realizace, pro
kterou hodlám se zájemci, kterých podle mého odhadu nebude málo, podniknout vše
pro její uskutečnění - pro myšlenku "zahraničních praxí odpovídajících zájmůia a
zaměřením jednotlivců".
Cesta studentů naší školy do zahraničí by měla být stejnou samozřejmostí jako jsou cesty vedoucí do% Klubu, nebo "k Jirkovi". Na nástěnce ve vestibulu koleje jsme si mohli všimnout seznamu studentů, kteří prodělali jazykové pohovory, na
jejichž základě byli zařazeni do výměnných zájezdů, jež organizuje již po několik
let Výměnný výbor (W). Tedy, nshledím-li na toto mizivé procento posluchačů VŠZ,
vyhazujících si tímto způsoben z kopýtka, po doporučení, schválení a bůhvíčem
ještě, zdála by se možnost v/jezdu do zahraničí pro studenty VŠZ relativně stejná jako na ostatních VŠ v Praze. Tedy
funguje nám to a lidi pendlujou! Vracejí se plni dojmů a zklamání... a - od té doby zdraví ty, co jim onen "špás" s
cizí nám kulturou umožnili. Až semhle souhlasí s tímto postupem můj případ, který se odehrál minulou sezonu.
Můžete se zeptat mne, nebo ostatních študáků co byli na západě, co tam vlastně dělali! Pakliže už někdo omylem pracoval, tak na farmě (plus exkurze). A
protože to bylo o prázdinách a obilí neroste ani tam nikde jinde než na polích,
je odpověď na povahu praxe jednoznačná.
A do téhle chvíle ještě netušíte, co mám asi na mysli; tu šílenou konštela-
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ci fakult pod hlavičkou VŠZ. Tím míním postavení fakulty mechanizace, fakulty
postrádající odbornou korespondenci s cizinou. Navrhuji, abychom se touto akutní otázkou zabývali na diskusních večerech v Klubu.
Nuže k samotnému problému*. K fakultě mechanizace se chová W jaksi macešsky,
nikterak nerespektuje zájmy jejích posluchačů. A proč taky? Vždyt právě z této
fakulty byl vždy minimální zájem o podobné akce. Vždyí nikdo z této fakulty v posledních dvou letech ani nehnul prstem proto, aby zájem, vlastně samotný výraz
fakulty byl W respektován. Naopak W se ani u celostátní odbočky IAESTE nezajímal o přidělení některých z praxí (v minulém roce vyjelo 411 študáků, žel od nás
z VŠZ mělo jet jen 9, čímž nechci W kritizovat proto, že mělo jet jen 9 studentů, ale pro jednostrannost), které by tématicky odpovídaly zaměření fakulty,
rozdělovaných pro VŠ. Možná, že W nedostal na tuto otázku kladnou odpověď, protože proti zájmům naší fakulty stojí "koncern vědomostí a úsilí" představovaný
ČVUT , který zřejme strhává drobty do svého chřtánu. Jdem-li ještě dál a promluvím e-li s kolegou Novákem, tajemníkem IAESTE v ČSSR,(neplést si prosím se suchdolským rehabilitantem) a zjistíme, že jsme tou nejposlednější a nejméně impulsivní složkou IAESTE, kde jsou s námi, ze soc.' států, jgátě Jugoslávie a Polsko.
Bohužel si nestanovujeme počty míst, které bychom potřebovali, nýbrž akce vychází
ze strany druhé.
Je nabíledni, že z pobočky IAE3TE letos již nic nevyštouráme, protože již není co vyšíourat. Situaci vsak musíme ovlivnit vzhledán k počtu našich hlasů. Přátelé, kteří vyjíždíte letos, nezůstávejte jen u dovo2u' dojmů a movitostí, ale hleďte si najít konexe, kterých bychom my všichni mihli užívat a uvědomme si, že poskytneme-li možnost kamarádovi, bude pak jeho potěšením nám službu opětovat. Čím
více nás bude přivážet zkušenosti, tím lépe budeme za několik let v praxi bránit
tlaku kapitálu vyspělých států. Proč bychom si již dnes neměli nejúspornější cestou vytvářet objektivní nadhled na pohyb společnosti.
Přemysl Kocián, člen SSO
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Upozorňujeme všechny čtenáře, že příspěvky, které nejsou podepsány neotiskájeme.
S pozdravem: ani zrno nazmar - anonymův
nezdar!
redakce

V 1. ročníku jsme bydlely ňa Vyšehradě po 8» V druhém ročníku jsme se celkem 3 x stěhovaly. (Vyšehrad, Strahov, Suchdol). Ve 3. ročníku jsme bydlely na
Jjetné po čtyřech,, a v březnu jsme se stěhovaly na Větrník. Ve 4. ročníku jsme
bydlely na Suchdole - B po třech. -Bylo nám slíbeno, že v posledním ročníku budeme bydlet pa dvou.
Ovšem slib nebyl dodržen a dostaly jsme pokoj na koleji A, po čtyřech. Pokoj absolutně nevyhovující pro 5. ročník směr meliorační, protože je to pokoj
tmavý, málo světla a navíc zásuvka pro stolní lampu většinou nešla, čtyři měsíce jsme bojovaly o to, abychom dostaly slíbený pokoj. 2 x týdně jsme chodily za
9» Nožičkou, byly jsme za předsedou kolejní rady, na děkanátě, nic nepomohlo. V
lednu přišlo konečné rozhodnutí, že lepší pokoj nedostaneme, že to není možné.
Nejvíc nás zaráží to, že teď jde všechno, a to pro cizince. Žádaly bychom vysvětlení.
Lapáčková, č. pokoje 3

Redakce časopisu Impuls, kolej VŠZ A-24
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Praha - Suchdol
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Kdykoli Vás cokoli napadne, napište to a
pošlete do redakce buď přímo, anebo použijte schránky naproti vrátnici na koleji.
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Nová prodejna na kolg.ii
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Mnohým z nás je už jistě známo, žc 8. 5. 1968 zahájila na chlapecké koleji
provoz nová prodejna,- "Jž dávno jsme si přáli, aby nejnutnější potřeby z papírnictví byly ke koupi v místní samoobsluze. Teď se nám nabízí lepší možnost« Na
koleji se otvírá prodejna s bohatším sortimentem, než by bylo v možnostech samoobsluhy.
Tedy pro informaci: Prodejna bude mít obsluhu ze řad studentů /odpovědná
vedoucí J* Švubová/. Je třeba vzít tuto okolnost v úvahu a své nákupy si naplánovat v souladu s prodejními hodinami: p0n{jg^£
úterý
~ středa
čtvrtek
pátek

y]

18

16 - 18
9-11
7 - 9
7 - 9

Pokud budou zásadní připomínky k této prodejní době, je možné po dohodě s
prodávající /a hlavně s jejím rozvrhem/ hodiny změnit,
A nyní o tom. co lze v prodejně koupit.
Myslíme, že je vhodné pr;> zučátek uvést v hrubých rysech sortiment zboží,
které je na skladě, aby každý mohl správně ocenit výhodu tohoto podnikání.
Papírnictví + trafika:
sešity, dopisní papíry, pohlednice, známky, poštovní průvodky, papír balicí, milimetrový, kancelářský, vložky do diářů, rychlovazače, toaletní papír, pauzovací
papír, tužky, pera, propisovačky, rýsôvádla, logaritmická pravítka, inkoust, tuš,
fixy, silpen, cigaretyDrogerie + kosmetika;
mýdla, zubní pasty, kartáčky, prací prostředky, hřebeny, šampony, holicí potřeby, kolínské vody, krémy, pletová mléka, laky, odlákovače.
Věcné připomínky je možno vznést, přímo v prodejně, jsou vítány. Nezapomeňte, prodejna je otevřena pro vaše pohodlí od 8. 5. 1968 na C 2 /u bufetu/.
-MS-

Upozorňujeme všechny hlasy, které roztrušují, že redakce Impulsu je redakcí
Samostatné studentské organisace a nikoli redakcí časopisu studentů VŠZ, že mohou kdykoli přijít a začít v redakci pracovat. Není naší vinou, že v redakci
jsou jen členové Samostatné studentské organisace, protože žádný svazák ani straník není zatím ochoten .a tudíž pravděpodobně ani schopen v redakci pracovat.
Vítáme každou pomocnou ruku, odftítáme však pcmluvy a nepodložené legendy,
ľ"
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občasník- ~ cena žádná
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Jak jsme se dozvěděli od našeho zahraničního zpravodaje,
proběhl v Praze 13,-5.1968 tzv. studentská majáles. Ty to sobotní radovánky proběhly letos v rámci naprosto nepochopené
úlohy pracujícího člověka v socialistické společnosti .zdůrazněné nevyzrálostí a naivními hesly promenujíc:.' mládeže.
Byla například provolávána hesla, jejichž význam lze vykládat různě.Je už'konecn" na čase, abychom si. uvědomili, komu
täto hesla.slouží a komu tak dobře posloužila.Ano soudruzi.
Je to pravda krutá, ale musíme si ji přihnat.Nemůžeme přece
pořá-' •
v nač;em středu trpět živly, které jako
pijavice sají z tepen pracujícího lidu a naprosto nedbají
životních potřeb socialistického člověka.Toto bylo v průvodu např. demonstrováno houfem povykujících studentů, kteří
místo toho, aby provolávali slávu^nasí'straně, opíjeli se
z kolektivní lahve .piva.Vrcholný úpadek morálky těchto živlů byl tak nabíle dni, před očima celé naší vciejnosti.Je
proto třeba vyslovit podivení nad tím, že naše veřejnost
se do těchto zpustlíků.veřejně nedištancovala a část s ní
dokonce sympatizovala svou účastí na veřejných prostranstvích ne. místech, kudy živly procházely.Á zde je už na místo
vyzdvihnout, pochopiť a vysoce ocenit názor soudruha r ar-tina .Sedláčka, důchodce ze Štědrákovy Lhoty, který, když si
o majálesu přečti v našem občasníku konstatoval jej slovy:
"Ti volové by potřeboval pořádně nai'ozatl"
Musíme důrazně odmítnout neopodstatněné pomluvy, která
prohlašují, že soudruh ľ'artin pronesl tato slova na cestě
z pístního podniku RaJ.I v případe, že je pronesl ve výše
zmíněných místech, je nutno zdůraznit historický význam těchto slov, který překračuje rámec naší republiky severním
směrem.: usíme tedy ostře odsoudit všechny studentské živly,
které tento majáles připravily a doufáme, že naše společnost
5in to příští rok.důrazně zatrhne,Jen tak, soudruzi', můžeme
v naší zemi dovršit y'stavbu socialismu.
-v&

Imouls - ěasoais studentů VŠZ,
kolej VGZ, A - 24,
Praha - Guchdol
šéfreda ktor
J.3tér
organisační vedoucí V.Svěrák
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