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otevřený dopis
Tribuna
týdeník byra ÓV KSČ
nábřeží Kyjevské brigády 12
Praha J
Váäení pánoTdl
Jelikož vyřizuji korespondenci, musím napsat 1 Ván. K tomuto 11etu přikládán 1 poslední Cis lo našeho Časopisu. Je to nutné, protože v n&n aaJdeto tak trochu svláStaí dialog a Vámi, přeanSJi a Tribunou. Jelikož jeaia časopis bez zvláštních práv a povlnoati a Jelikož není v našem středu žádný komunista
/odpadá tady stranická disciplina/,
můžeme «vořejžoyat co uznáme za vhodná, co rosäíŕi pravdlvSJSi obzor nažim čtenářům. Své i převzaté články
v tomto Síale /C.2/69/ prokládáme
£ lovnátou naivitou dopisů Yaäich Čtenářů. Jedině Jednostranná Informovanost /vit VáS týdeník/může přivést
čt&náře k napsání dopisu nebo příspěvku tak politicky naivního. Nebo
to taká může být vidina tučného honoráře. Podobní bych mohl paát 1 o
Článcích "rádoby-politiků", kteří se
u Yáe také uživí. Faktem je, 2e některá Články hospodářského rázu nejsou
Spatné - to je pro uklidněnou, tedy
pro Váo.
Na závér bych anad měl podotknout, že
míníme pokračovat v podobném dlalocu
no stránkách našeho Časopisu, jen a
tím rozdílem, že půjdeme hlouběji a
žo budeme vycházet lepším tiskem a ve
vCtSía nákladu. Nevím alce jak dalece
si Vy můžete podobný dialog dovolit
/myslím si, že jen maloučko/, ale přeato Váa přeji hodně zdaru, více věcnosti
a více ai vôímat přírody - tam hledejte zákony, ideologie ... Trochu táž
prolistujte náa Casopia. Najdete tam
naáe pravidla hry na pravdu.
S pozdravem
Praha-Suchdol 20.3.1969
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Vedení Samostatné studentské organizace a shromáSdění studentů Vysoké Školy
zemědělské v Praze dne 3. 4. 1969 nesouhlasí se způsoben vedení vnitřní a zahraniční politiky v ČSSR tak, jak se vyvíjelo od srpna 1968. Za podstatné projevy tohoto
vývoje považujeme postupné omezování svobody projevu, oddalování voleb a neopodstatněné stupňující so útoky na tu čést veřejnosti, která proti tomuto stavu vystupovala. Kejzřetelnějším, nejkonkrétněji?íra a nejnázornějším projevem v tomto postupu
bylo zatím prohlášení vlády ČSSR ze dne 2. 4• 1969. Odmítáme podkládanou.argumentaci tohoto prohlášení vzhledem ke zřejmému vlivu sovětských politiků v této věci a
vzhledem k organickému začlenění tohoto politického aktu do vpředu naznačeného vývoje. Nepovažujeme za prokazatelnou jakoukoli spojitost mezi prací našeho tisku,
rozhlasu e televize s demolováním některých objektů, které jsou dočasně ve' správě
sovětských institucí. Za pravou příčinu protisovčtských akcí považujeme sovětskou
zahraniční politiku vůči ČSSR zvláatě po 21. srpnu 1968.
Proto omezení tisku, rozhlasu a televize považujeme za akt, který je ve svých
důsledcích namířen proti nám vSen, protože at jsme jakéhokoli názoru, nemůžeme s
tímto mocenským zásahem souhlasit.
ProhláSení Předsednictva ÚV KSČ a vlády ČSSR by se mohlo 3tát signálem k novým
deformacím. Po konstatování, že se zde vyskytly antisocialistické síly, se přikročilo k jejich vyhledávání. Dnes se našlyl J30U v tisku, rozhlase a televizi. Je to
začátek řady - novináři, studenti, spisovatelé, vědci... Proto vyzýváme všechny členy vlády, kteří se nechtějí provinit svou účasti na protiústavních, cenzurních a
jiných opatřeních, aby odstoupili z vlády.
Pokládáme za svoji povinnost učinit vže, co je v našich silách, proti další
reprodukci stávajícího -typu politiky.

KDO JE SKUTEČNOU

PROTISOC /AU STIC KOU

SILOU

Zakladatelé marxismu charakterizovali socialismus jako společenský systém,
který: 1. ekonomicky výrazně předstihne kapitalistický systém,
2. dá liäen nesrovnatelně větší občanské svobody, než jaké může dát kapitalismus,
3. umožní tím nebývalý rozvoj osobnosti.
Co z těchto tří věcí se dnešním takzvaným socialistickým státům podařilo? Předstihly kapitalismus ekonomicky, občanskými svobodami, rozvojem osobnos-ti? Odpuetímeli ei demagogii a budeme-li se držet faktů, mesíme konstatovat, že se dosud nepodařila ani jedna z těch tři věcí, které mají charakterizovat socialismus. Jakým právem
pak tedy říkáme tomu, co tady <3ne3 je, socialismus? Už z úct/ k líarzovi bychom neměli ty dnešní znetvořeniny vydávat za uskutečnění části jehoraySlenek- socialismus.
Zestátnění, znárodnění, združstevnění plus dosazeni takzvaných kádrů na vedoucí místa nám ještě nedává právo mluvit o socialismu.
Je smutné, že věc tak zřejmá - logicky i prakticky - může někomu připadat jako
„poíouchloeV*. Částečně chápu ty, které toto konstatování pobuřuje; vždyí se nám už
dvacet let vsugerovává, Ze socialismus Je to, čeho jsme svědky} tato iluse či podvod se vydává za výchozí jistotu.
' Keni třeba zrovna oplývat intelektem ani charakterem, aby člověk viděl:
1. že ekonomický úspěch není možný, spravují-li odborné věci namnoze větší či menší
diletanti, jsou-li tvůrčí a charakterní lidé spíš na obtíž než tím,nejcennějším,
co společnost máj
2. že nemůže jít než o faleš a podvod, jestliže se společnost, v níž zdomácněla diskriminace většiny národa, vydává sa ztělesněn,-/ humanismus;
3. ŽG nemůže jít než o faleš a podvod, když se společnost, v níž spousta tvůrčích i
prostých lidí cítí, jak se jejich životy nenaplňují, ale naprazdňují, kdýž se tato společnost vydává za realizaci největaích možností rozvoje osobnosti.
Protisocialistickou 3Ílou tedy není ten, kdo má zásadní výhrady k dnešnímu t; jizvenému socialismu, ale ten, kdo dnešní atrapy, dnešní znetvořeniny socialismu vydává za socialismus skutečný, protože právě tím dělá ze 30ciali3tnu strašáka pro jiné.
Ke abych se za někoho schovával, ale jen pro doplnění připomínám, že v podstatě totéž konstatoval u nás Sartre. Sekl, že s pokusem o socialismus se bude muset
začít znova a úplně jinak.
ing. A. Bělohoubek

Fo vr,ořu mírových pochodů ve Spojených štátoch I jinde, ktoré jsou projevem obrov:

touhy nor' '.-ílních lidí po světovém míru a na základě přesvědčení, So soutěž vel-

mocí vg -¿brojení a neustálé hrozby silou nejsou sto zabezpečit trvalý mír, byl uspořádán v neděli 30. března Velikonoční mírový pochod Praha - Mladá Boleslav. Pořadatel e byla prírodovedecká fakulta UK ve spolupráci so všemi ostatními pražskými fakultami.
Obecrné závěry Z průběhu pochodu nejsou pro nikoho z nás ničím novým, uvedu proto jen zkráceně, jak pochod probíhal.
7,00 hod: Na konečné tramvaje č. 19 ve Vysočanech sešlo se asi 70 studentů odhodlaných překonat během dne vzdálenost 50 km a manifestovat tak svůj politický názor. Již hodinu předem přítomná, hlídka VB vydává první vážné varování.
1,2.5 hod: Velikonoční mírový pochod zahájen. Hlídka VB hlídá.
8,15 hod: Byli jen;e zastaveni VB pod záminkou, že narušujeme provoz. Dále pokračujeme ve dvojstupu.
8,40 hed: Další zastávka - ze äostsettrojky vystupuje kromě příslušníka VB i pán v
civilu. Tento slíbil vyhradit pro mítink mírového pochodu v Mladé Boleslavi svazarmovské hřiště. Vše se zdá v úplném pořádku.
9.31 hod: Tííjíme dvě sovětská spojařská auta s obřími anténami. Několik vojáčků s vyděšenými obličeji tuší za československými vlajkami v čele průvodu jistě
nějakou kontrarevolucí.
10,10 hod:Občerstvení v Brandýse nad Labem. Máme již 15 km za sebou. Jistá domorodá
liona vyslovuje v rouhovoru s našimi ochránci /VB/ svoje rozhořčení, co si
to ti študenti dovolují a že je to pěkný pořádek.
10,52 hod:Překračujeme hranice okresu Mladá Boleslav.
10,54 hodiObšírnější pohovor s policií okresu. Pan major, nebo co to bylo, řekl asi
toto: „Jeme pověřeni vyššími místy, učinit vše pro to, abyste se do Mladé
Boleslavi nedostali. "
Po důkladném osvětlení idejí pochodu nám vyslovil 3V0ji důvěru, ale spolu
a vážnou obavou, že naší akce bude zneužito nezodpovědnými elementy, zvláště pak občany Mladé Boleslavi. „Právě z hlediska cíle vaší cesty není tato
akce vhodná. Situace v Boleslavi zvláště po pátečním večeru je velmi špatná a lidé toho bohužel využívají. Plukovník Přemek /pán, který slíbil svazarmovské hřiště/ a vámi hovořil dříve, než padlo rozhodnutí na vyšších
místech. Nechtěli bychom vám vaši akci jakýmkoliv způsobem překazit, proto
bude lepší, když sc sami rozhodnete pochod skončit."
V závěru svěho projevu pronesl zajímavou a pro nás samozřejmou myšlenku:
„Víme, že vám ncmůSem zabránit, abyste se do Mladé Boleslavi dostali, třeba jednotlivě."

OdpověS pořadatelů po dohodě s ostatními účastníky zněla: „Půjdeme dál a
Jediný ústupek, který Jsem ochotni učinit Je, Se nepůjdeme do vnitřního
města, ale rovnou na nádraží, kde pochod oficiálně ukončíme."
11,37 hod* Protijedoucí automobilisté sdělují, že silná skupina příslušníků obsadila
most v Tuřicích. ííidlč autobusu nabízí, že nás přes most převeze. Děkujeme ů Jdeme dál.
12,16 hod: Zesílená hlídka VB nás zastavuje před vesnicí. Náš známý major sděluje, že
txáš návrh nebyl přijat a 5o přes Jizeru Jako Velikonoční mírový pochod nepřejdeme. Po poradě s ostatními se organizátoři pochodu /nevím proě/ rozhodli , že dojdeme tak daleko» Jak.Jen bude možno a tam se průvod oficiálně skončí a rozpustí.'
12}<5 hod: Pospěli jeme k mostu. Asi 60 příslušníků VB a lidových milicí tvořilo na
mostní vozovce vzorový kordon. "Další posily vyčkávaly ve střehu v nedalekém autobuse. Nejprve bylo zakázáno fotografování pod trestem zabavení fotoaparát".. Ha otázku, zda oe bojí, abychom proti nim něměli důkazy, odpovídali argumentem, že jsou o nějaký ten pátek starďí. To byla pravda. Tak
jsme si jo pro jistotu nafilmovali. Na improvizovaném mítinku byla přečtena rezoluce pěti velmocem a Velikonoční mírový pochod zakončen. Dva parlamentári odjeli mikrobusem, jak bylo dohodnuto, odevzdat na sovětskou komandaturu do Mladé Boleslavi tiskoviny vysvětlující cíle našeho pochodu.
My ostatní jc-mc se domnívali, že jako soukromé osoby můžeme nyní využít
překrásného jarního počasí k procházce do Mladé Boleslavi, Jak jsme oe mýlili, jciao poznali, když oni tvorové na mostě tvrdošíjně trvali na tom, že
pro takové živly jako jsme my,existuje jediná možnost jak vyváznout se
zdravou kůží a to cesta zpá+ky. Nediskutovali jsme dlouho a S li zpátlcy.
Jen sa zatáčku, kde jsme ukázněně nastoupili do autobusu a za mostem pokračovali opět pěšky.
Po tomto zásahu z Velikonočního mírového pochodu zbyly rozptýlené houfce
čítající dohromady a3i 40 lidí, které se tvrdošíjně pohybovaly směrem k
Boleslavi. Několik obchůzek, vynucených obavou z dalších setkáni a ochránci zákona nám jen příjemně zpestřilo nedělní odpoledne.
17,35 hod: Sešli jsme se na náměstí v Mladé Boleslavi a tak jsme sobě i každému, kdo
by o tom chtěl pochybovat, dokázali, že snad přece jen pochod míru nezastaví ani tupost ani strach. Nehezký pocit,zůstal v nás ve všech po opětovném zjištění, že čestné jednání se zřejmě již přežilo, neboí naše socialistická bezpečnost nedodrželo ani poslední úmluvu, že našim parlamentářům bude umožněno splnit jeden z cílů pochodu - předat tiskoviny sovětským vojákům. Příslušníci odvezli oba vyslance na stánivl VB, kde jim byly letáky odebrány.
Naopak nás potěšili všichni ti občané, kteří svými projevy dali najevo
souhlas s našimi požadavky,
A tak po pochodu jako před pochodem, snad jame však přece jen teá trochu zkušenější.
-vy-
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1,1y Účastníci Velikonočního mírového pochodu Praha - Mladá Boleslav, předčasně
ukončeného v Tuřicích, so obracíme na Vás, představitele pěti světových velmocí.
Jsme znepokojeni současným vývojem mezinárodních vztahů * „ světě, kde ke slova
stále častěji přichází moc a násilí. Neustále se i ideologické spory mezi národy řeší ne jednáním na základě rovnoprávnosti, ale z pozice síly, vojenskou moci.
Zneklidňuje nás nepřestávající a stále se stupňující válka ve Vietnamu, k dalšímu válečnému konfliktu se vyhrocující situace na středním Východě, vyhlazovací válka v Biafře a v poslední době vojenské incidenty na hranicích SSSR a Číny.
Všechny tyto válečné konflikty komplikují jenom nadále urovnání mezinárodních vztahů
mezi státy boa rozdílu společenského zřízení a jsou v zásadním rozporu s mírovým cítěním obyvatel postižených zemí i všech lidí na celém světě. Programy vojenských bloků neustále vnucují představu třetí světové války a ani neumožňují nastoupení mírové
spolupráce k soužití všech světových národů, nevedou k nastolení trvalého míru ve
světě.
Nikoliv používání vojenské síly, zvyšování napětí mezi státy, další zbrojení,
ale likvidace vojenských seskupení, vojenských bloků, atomových zbraní a úplné odzbrojení a využití všech prostředků k mírové spolupráci, nezávisle na společenském
zřízený může vést k upevňování míru a bezpečnosti na celém světě.
Vítáme návrh na svolání celoevropské konference o bezpečnosti jako první krůček
k nastolení přátelských vztahů mezi národy.
Je ve Vašich silách udělat co nejvíce pro mír na táto planetě a splnit tak odvěký een väech lidí - žít v trvalém míru o přátelatví ¡nozi všemi.

Účastníci Velikonočního mírového pochodu
Prahl» - 1'ladá Boleslav
30. března 1969

V měs:. .. ¿¿vi. -nu pc sejdou dvě, na sobu nezávislé, zeměpisně i obsahově rozličné konference.Jedno bulou mít zřejmě společná - nedovine sc z jedníni těchto sešlostí pranie
nového, ncboi pravda Je revoluční a je,1í odhalc:
\ní některým státům /nebo epíše státník 0;n/ po chuti.O moskevské konferenci ai
budou číst DO večerech vyšší straničtí funkcionáři /jde přeci o věc komunistů!/, no a
konference v Londýně so gevejde do šablony "
"svobody" našeho tisku.Položme si otázku:co
lze očekávat a co nikoli od těchto dvou konferencí?
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Londýnská konference měla předehru l.a 2.února letošního roku vo Štokholmu.Přípravnou
schůzku tom svolal brit-ský filosof lord Eertrand Russel.Podle jeho slov měla tato konference napravit "obecné selhání úsilí západnívEvr opv a odoovědět pozitivně na události
loňského roku."
Hlavni událostí roku 1968 byla okupace Československa a na to se tedy konference zaměřila,Velmi seriosně se tam v diskusi rozebral
vvvoj naší republiky od ledna 68 do ledna 69
okupaco a 3 tím související sovětské záminky
k této cl:ci, její dŮ3ledly a bezprostřední
nebezpečí, které z toho oro čs. lid a světový socialismus vyplývá.Samozřejmě se tom hovořilo o stalinismu, i o antisemitismu.To
jsou však problémy, které nelze od intervence odtrhnout.
Deklarace, přijatá na této konferenci, byla
vlastně oprávněnou ostrou kritikou Sovětské
Dolitiiy vůči Československu."onotatovalo so
v ní též, 2o čin sovětů a příslušných satelitů je politováníhodný z hlediska boje za světový mír.
V tomto tónu můžeme očQkávat i průběh a závěry připravované konference v Londýně.Nedomnívám se však, 2o její dopad bude mít vliv ,ia
změnu politiky v Moskvě.Je sympatické že bude,
že svět tak hned nezapomene, ale to jc vše.
Zatím vše.
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V Líoskvě právě probíhají intenzivní přípravy
na světovou poradu komunistických a dělnických
kých stran.Ze sovětského vedení řídi přípravné práce tajomník ÚV KSSS B. Ponomarjov .Mimo
tézi, ktoré chce Sovětský svaz předložit na
poradě, připravuje se vedení KSSS důkladně na
jednání o čs. otázce.Asi moc dobře ví proč!
Sjezd IKS, o kterém jsem vás informoval minule, tak trochu naznačil průběh květnové konference. Sověti nemůžou nereagovat. Podle mě
/ a nejen mě!/ by měli v prvé řadě stáhnout
své jednotky z našeho území a přestat so
plést do věcí našich, ktoré můžeme a musíme
vyřešit kompetentně jenom my sami. To ovšem
odporuje jejich "logice" - jiná logika než
jejich jo pro ně "prohrou", které se bojí jako čort kříže. A oni moc dobře vědí proč so
třást před vším novým, demokratičtějším!
Kluvím tady o Sovětech a mám na mysli hlavně okupinu, která se utvořilo kolem Brežněvc
- armáda, bezpečnost a ukrajinská skupina.
Tyto síly určily jeho postup a podnítily ho k
intervenci v Československu. Dobře vystihl ei
tuaci komentátor listu Corriero dclla Sera:
bylo řečeno, že klíč k čb.událostem je v Mos-

kvě. Alo je také pravda opak - klíčo k vy ...
v SSSR jsou v Praze. To znamená, žo osul nyn§
jšího vodení, a Brežněva zvláítě, jo -pjat ..
vývojem situace v ČS3R. Kdyby nynější sovětská politika vůči Československu selhala, přinutilo by to Kreml bu3 zaujmout mírnější pozice, nebo naopak by ho to vedlo k uskutečňování teroristické politiky. V obou případech
by se však vytvořila koalice sovětských sil
proti 3režněvovi. Ilení náhodou, že článkv v
sovětském tisku a kolující pověsti o změnách
v sovětském vedení byly nejčetnější v době
Polachova upálení.
Sovětíta tedy půjde v květnu hlavně o to vnutit fóru svou koncepci řešení čs. otázky o
možná i celou svou "nojvyšší formu demokratického socialismu". Rouškou tady bude samozřejmě sjednocovací myšlenka navržená všem
delegátům: boj proti imperialismu, revanšiemu, maoisnu, ... Nemíním tento boj znevažovat, ale do^-ud Sověti a jejích sateliti nebudou hrát fér hru, dokud budou pácháním nepochopitelných kopanců přihrávat na ruku těm,
proti' kterým "bojují;1 do té doby se každé činění změní v marnost.
O čem by tedy měla jednot moskevská porada?
Především o Československu a o sovětské politice omezováni suverenity. Jaký je v této době poměr sil? To raůíeno posoudit ze zprávy o
průběhu sjezdu IKS a SKJ. Pou::o jediná z 20
komunistických Gtran, které jsou nyní v opozici nsbo v ilegalitě, schválila invazi do
CSSŔ. Ostatní ji buá ignorovaly nebo nad ní
vyslovily politování. Delegáti z východní
Evropy byli donuceni jakoukoli kritiku invaze
do Československa zamlčet, kromě Jugoslávců
a Rur.unů, kteří zcela a radostí a otovřeně
prohlásili, že to považují za ohavné. Síla
Sovětů jo však v nučem jiném, než v ar.-^umentaci.Doufání, 2c na porauě v Moskvě dojde k
otevřené kritice sovětská politifcy a nebo dokonce k pozitivnímu řešení této otázljy, zůstane nsi* jon doufáním. Stačí jen jmenovat našeho vedoucího delegace, která se zúčastnila
přípravného rokování nedávno v I.'o3kvS: Vaail
Bilak o raše pochybnosti narůstají.
Dále by stálo za to zhodnotit vzostupnou
tendenci neostalinismu. Proč? Je-li pravda,
že v Sovětském svazu probíhá restaurace, kterou mnozí na;;vvají "neostalinskou", pak je to
s velké části proto, že v zemi získaIv neobyčejný vliv vojenské kruhy. Do těchto kruhů je
třeba zahrnout najen skutečné vojáky, ale všechny ředitele pruryslu, vědce a techniky, kteří mají co dělit s vojenskými záležitostmi a
kterým jsou již několik let přidělovány velké
čistky ľ.o sovětského rozpočtu?
Jde o mocenskou skupinu, která nestojí nroti
straně, ale která nabyla ve straně takového
významu, že může silně ovlivňovat Její politické rozhodnutí.
Politikové, jako je sám generální tajemník
tív KSSS Brežněv /raá za sebou činnost v hlavní politické správě armády/, Ustinov /již
několik let řídí zbrojní průmysl země/ a president Akademie věd SSSR Ke Idyti, tvoří spolu
o maršály,generály a admirály /jichž je v úseředním výboru strany mnoho/ onu skupinu,
která bojuje za zachování "kázně" v i,eiri a
socialistickém bloku. A za jednáni,se Západem z pozic síly. V těchto kruzích je tžž
z velké části pojímáno atomová válka, jako
pokračování politiky Jinými prostředky.
0 čem ještě? Eylo by toho povícero /Siafra,
Čína, antisemitismus v soc. zemích, .../.
Bylo by tedy nanejvýše nutné řešit tyto problény, protože bez jejich seriozního řeSení
nelze mluvit o nějakém účinném boji proti
imperialismu a jeho formám. Porada by byla
jinak zbytečná. Sověti se budou ovšem snažit uplatnit vliv Jakéhosi mocipána a redukovat bodv jednání, jak jim to bude vyhovovat. Přístoupí-li delegáti porady na jednostranné podmínky Sovětů, atane pe co jsem
Již naznačil: bude to zase jedna zbytečná
konference. No, kdyby to dopadlo odlišně,
tak mě nekumenujte a spiše se mě zeptejte
jak ee cítím. Teá Jsem skeptik.

e n

Jak jsme saao demonstrovali.

^¿1

Jak jistí všichni víte, konal se v minulých dňoch IX.sjezd Svozu komunistů Jugoslávie, kterého se bohužel naši představitelé odnítli zúčastnit.Tc se dotklo
celé m š í společnosti a především studentů.Pražský 3tudentský parlament se proto ro~hodl uspořádat manifestaci na podporu jugoslávského lidu a IX.sjezdu SKJ.
Na fakulty byly rozeslány instrukce jak,
co, kde, proč a hlavná s čím /téraa a pomalu i rozměry transparentů/.
V pátek 14.březne ve 14.hod se sešlo
asi ě£3t tisíc studentů na náměstí Jana
Palacha.Odtud se soící dav vydal k Národnímu divadlu, pak přes most na Újezd a
přes Kalou stranu k jugoslávskému velvyslanectví.Teprve zde se účesmíči manifestace probudili a zazněl*-; prvá hesla:
"Zdravíme IX.sjezd SKJ, TITO, TITO, AÍ
se dor.ví Tito, že je nám to lito, Co zas
poví Vilém Nový, Přátele si vybíráme sánu., Již nikdy informbyro"c j. Čelo průvodu stanulo a zástupci studentů byli
vpuij tSni do budovy, aby zde předali rezolUci.Zaa53tnap.ci volvyslanectví však ne
nebyli přítomni, a tak byla rezoluce předéaa komusi míně kompetentnímu
Kežitím venku zasáhlo několik snaživých
pořadatelů a odeslalo celý průvod na Karlův most e účastnící byli vyzváni k rychlému rozchodu.A tak tedy celá demonstrace
skončila.
Kladné však je, 2o účastníci pochopili
tuto manifestaci trochu jinak než Pražský
studentský parlament, ccž dokazuje jedr.o
z provolávaných hesel: "Ly chceme politiky
a ne lokaje".
*
J.C.
Znění telegramu odeslaného Pražským
studentským-parlamentem dne 12.3.69
Sjezdu komunistů Jugoslávie
Praha 12.března 1965
Drazí soudruzij
přijměte prosím, nejvřelejší pozdravy Vašemu sjezdu od posluchačů fakult
vysokých škol sdružených v Pražském studentském parlamentě.
ĚeSíte v těchto dnech závažné otázky socialistického rozvoje své země i problémy, které se týkají celého mezinárodního
dělnického linutí.Chtěli bychom Vás proto
právě teu ujistit, že jsme s Vámi,že v nás
máte přátele, na které se můžete spolehnout. Pocitujeme hluboké rozpaky nad nepřítomností naší stranické delegace na Vašem
sjezdu.I když důvody této nepřítomnosti
si lze lehko domyslet, odlítáme je chápat
a považovat za omluvu.Jsme Vám hluboce zavázáni za Váš zásadový postoj k okupaci
naší země a věříme, že s Vaší podporou můžeme počítat i nadále.
Jsme přesvědčeni, že Váš sjezd bude
znamenat přínos pro věc socialismu, míru,
demokracie a humanity.Přejeme au hmotn
pracovní průběh a všom lidem Vaší krásné
země mnoho prostého lidského štěstí.
Pražský studentský parlament

rezoluce
My, studenti prožských fakult, jsme se
sešli dne 14.3.1969 na Náměstí Jana Palacha, abychom vyjádřili své sympatie
k národům Jugoslávie a alespoň takto
pozdravili IX.sjezd Svazu komunistů Jugoslávie a jeho 50.výročí.
Váženi Jugoslávští přátelé!
Děkujeme Ván za sympatie a výraznou
pro nás velmi důležitou podporu, kterou
jste nám poskytovali zejména po našem
Lednu, v těžkých srpnových dnech a kterou nám poskytujete dodnes.S rozhořčením a lítoatí jsme ořijali zprávu o tom
že naši představitelé neoři jali pozvání
na Váš sjezd.Věřte, že kdyby o účasti
rn Vašem sjezdu rozhodoval kdokoli z účastníků tohoto shromáždění, pozdravili
bychom Vás ořímo na Vašem 3jezdu.
Jsme nuceni přijímat různá prohlášení
která nejsou v souladu s naším přesvědčeni
čením a našimi názory, nikdy se však nesmíříme s tím, aby v rámci "tvrdé reality" byly pomíjeni' přátelské city naší
země k jugoslávským národům.
Chceme ce vyznat z obdivu ke Svazu komunistů Jugoslávie, který př6S všechny
útoky Informbyra vyrtvalo a odhodlaně
hájil a uhájil svůj postoj.Ještě nedozněly zběsilé nadávky a nesmyslná obvinění, vznesená proti představitelům jugoslávského lidu a jugoslávským komunistům
a již jsme znovu svodky tiché exkomunikace Svazu komunistů Jugoslávie.Je to
pro nás nepochopitelné tím spíš, že právě lid Jugoslávie e Svaz komunistů Jugoslávie od samého počátku podporuje naši
polednovou politiku, která, jak jsme denně ujišíováiii, je základem i současné politické orientace Československa.Věříme,
Že jugoslávský lid eo pamatuje stejně dobře jako my na nadšení, a nímž Pražané
v srpnu uvítali Josipa-Broze Tita, a nebude tedy považovat postup vedení KSČ za
všeobecné mínění či přání našeho lidu.
Chtěli bychom ujistit národy Jugoslávie,
že pokud půjde dále cestou,kterou nastoupily, budeme se k nim obracet s obdivem
a úctou, jako ke svým nejlepším přátelům
a spojencům.
Drazí Jugoslávští přátelé, veřte nám,
že ne, pražští studenti si vážíme těch,
kteří pevně stojí na svém pokrokovém stanovisku, a nemůžeme si vážit těch, kteří
nedokážou být tolerantní k jakémukoliv
jinému názoru, než vlastnímu, a dokáží
za názor vylučovat at už ze společnosti
lidí nebo ze společnosti národů.Nechceme
být vylučováni, ale nikdy se nesnížíme
k tomu, abychom vylučovali.
Jome ei vědomi toho, že pokud jsme kdy
měli skutečné a nezištné přátele, pak
jste to byli Vy.Pevně věříme, že časy
Informbyra jsou nenávratně za námi.To
chceme také manifestovat sv ' •'• ~iážd?'ním.
Zdravíme jugoslávský li.!.
Vi:.i, buáte
s námi.

Otázka vládě.
Koní daleko doba, kdy jsme všichni byli zdrceni krutým během událostí ve 3tředni Evropě a Sekali jsme, kdo se nás ve světě zastane.
Třeba jen slovem nemůže-li jinak. Také jsme se dočkali veliké morální
opory od celého světa v době, kdy jsme museli zažít tu nej tvrdá i "realitu". Tím absurdnější se mi zdá, jestliže ná3 národ, který má. na jedné
straně tolik trpkých zkušeností se svúlí svých silnějších sousedů a v
jehož historii převažují hluboce humanistické a kulturní vývojové tendence, podporuj® na druhé straně dodávkami ových moderních zbraní boj jedné
eilr.Gji'.í zemí au porobení národa, o jehož právu na sebaurčení nelze
mít poohybi.asti.
Jeme právem rozhořčeni nad nelidekoatí vál!:y ve Vietnamu, kde s
vůle dvou mocností hynou mnohdy i bezbranní lidé, ten;.' a děti. Tím opíše
hyenom ¡u-Jlí být roshořconi, hyncu-li dnes tisíce b i« farských d.tí nejen
pumami a granáty, ale především hladem ••< nemocemi,Každá opoždění zásilky potravin a léků Mezinárodního červeného kříže znamená smrt mnoha lidi,
kteří Již dlouho stojí na hranici života a smrti, naleznou Ji zítra třeba právS ze zbraní československé v/roby. To v5e mne napadá pod dojmem
zprávy, Ze 21.'. C9 Biaíra požádala Turecko a československo, aby odmítly Žádost nigerijské vlády o dodávky zbraní, .jichž má být použito v občanské válce,
VSříme, uo lid Československa a Turecka si neposkvrní ruce válkou
genocidy", prohlásil biaferský rozhlas, jehož vysílání bylo zachyceno
v Lagosu. Biafřané tvrdí, 2c Nigerijci dostávají vojenské dodávky z obou
těchto států.
Československo v dubnu V..GQ oznámilo, že byl vydán zákaz prodeje vojenské výzbroje Nigorii. Dříve dodalo cvičné tryskové letouny L-29Delfín.
Rád bych věděl, zda tento zákaz prodeje zbraní dosud platí, i když podle
- prohlášení Biafry se zdá, že nikoliv. Znamená to další zásah mocenské
politiky zvenčí do našeho polednového vývoje, nebo naši oficiální představitelé změnili od dubna minulého roku i tento svůj názor a jen nás
o tom zapomněli informovat? Rád bych slyšel prohlášení naší vlády, že se
, buá tato zpráva nezakládá na pravdě, nebo že naše vláda /nikoliv lid
Československa/ achvalu je vyhlazování lonene lbů a poskytuje proto Nigérii
vojenskou podporu. Přispělo by to jistě k dokonalejší politické orientaci
každého z nás.

P.Hyba
Asi před týdnem jsem Četl v novinách takovou malou zprávičku asi tohoto znění: Nigerijské letadlo typu Iljušin bombardovalo biaferské tržiště
přeplněné lidmi. Několik desítek lidí bylo zabito.
A druhý den v mér.ě přístupných pramenech lze si přečíst: Sovětský svaz
vyvíjí nátlak na československo, aby'dodalo Nigérii dvanáct bombardovacích
letadel. Jde o cvičná letadla typu "Delfín", které mohou dopravovat pod
každým křídlem šest bomb. letadla mají být dodána během březr.a.
Je tohle snad tolik deklarovaná borba za mír? Loni jsme, jako stát,
odmítli nadále dodávat do ííigeric- Jakékoliv zbraně a techniku. Co uděláir 1
- to se zřejmě ani nedozvíme.
_ft-
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Bývalí nacističtí propagandista řídí prudkou
protiSidovskou kampaň ve východoněmeckém tisfeq,
v televizi a v rozhlase. Je pilná frází podoba- ý
jjících se lákavým frázím z Hitlerovy doby.
Pozadí této nové východoněmecké kampaně,
která je součástí protižidovského hnutí, jež
pod ruskou záštitou probíhá v komunistických
zemích, odhalil dr.Simon Wiesenthal, šéf židovského dokumentačního střediska ve Vídni,
který pomohl vysledovat Adolfa Sichmanna a
postavit ho před 30Ud v Izraeli.
Dr.Y/iesenthal říká :
"Východní Němci nyní už nezapírají, že
přinejmenším 39 dřívějších nacistických propagandistů zastává klíčové funkce ve státem
kontrolovaném tisku a vládních organizacích.
Vysvětlují to však tím, že jejich nacistická
minulost s antisemitskými spodními tóny je
"prohřešek z mládí". Tvrdí, že bývalí nacisté
nyní věrně pracují pro komunistické zájmy."
Když dr.V/ieseathal uviděl v orgánu východoněmecké komunistické strany Neues Deutschland titulek, kteiý zněl "Sionisté přejímají
moc v Praze", vzpomněl si na podobný titulek
:
v nacistickém listu Völkischer Beobachter
před Hitlerovým vpádem do Československa v ro-i
ce 1939. Srovnával a zjistil, že bylo změněno y
jen jediné slovo. Nacistický titulek zněl :
"Židé přejfmají moc v Preze".
Tento objev dal okamžitě podnět podrobné
průzkumné operaci ve '.deňském středisku. Odhalila, že přes 600 bývalých nacistů zastává
funkce ve východoněmecké komunistické vládě
a v jejích přidružených organizacích, včetně
komunistické strany ve východním Berlíně.

1

Jedním z důvodů ruského požadavku odstranit
předsedu NS Smrkovského je to, že nedávno
přečetl v československém parlamentě výňatky z této zprávy.

Mezi přední východoněmecké experty v propagandě patří Kurt Elecha, šéf východoněmeckého vládního výboru pro tisk a informace a
generální ředitel východoněmecké oficiální
tisková agentury ADN. 31echa byl členem na- •
cistické strany od roku 1941, ale o dvě léta
později byl zajat Rusy a slíbil věrnost komunistům.
Kurt Ball, který za Hitlera byl hlavním
redaktorem zuřivě protižidovského časopisu
organizace SS Eemmer a psal pro hlavní esesácký list Schwarzer Korps protižidovské rasové teorie, je dnes předním činitelem ve východoněmecké vládní propagandě a píše do několika východoněmeckých novin.
Horst Dressler-Anders, který působí dnes jako poradce ve východoněmeckém "Odboru pro agitaci a p?opagandu"a je předním divadelním producentem, býval dříve vrchním činitelem v Goebbelsově nacistickém ministerstvu propagandy.
Později, za německé okupace Polska převzal řízení propagandy v oblasti, kde bylo několik nacistických táborů hrů?y.
Dr.V/iesethal uvádí na svém 3eznamu též ženu
Liselotte Ottingovou, která v období nacismu
pomáhala zakládat esesácké "sexuální farmy",
kde vybrané "nordické ženy" se pářily s esesmany v rámci Hitlerova programu zrodu panské
raey. Dnes řídí Ottingová odbor pro kulturu a
propagandu ve východoněmecké liberálně demokratické straně, malé skupině nekomunistů, kterou
si východoněmécký režim vydržuje, aby vábila
voliče ze střední třídy.
Ještě pozoruhodnější je případ bývalého nacisty dr.Gerharda Kegela. Dnes je předním činitelem východoněmeckého ministerstva zahraničí
a zástupcem šéfredaktora Neues Deutchland..
Odhalení této V/iesenthalovy zprávy zvýšilo
v Československu hlubokou nedůvěru veřejnosti
ve východoněmecký režim a jeho vůdce Ulbrichta.
/komentář Antony Terryho
v londýnském nedělníku
Sunday Times/

Lenin
Tlusko končí vri!ku proti ČinS.A ruská
vláda spolu a tiskem,který pntolízalsky poklonkuje,oslavuje vítčzství,
jásá nad novými Činy chrabrého vojsko,
jésá nad perskou barbarství čínského
evropskou kulturou, nad novými úspechy
ruského"civi11začniho poelání" na Dálném Východ e. V o viiera tom jásotu není
slyšet pouze hlas uvč.l orní-l/ch dělníků,
těchto čelných představitelů mnohomilionového pracujícího lidu.Pokusíme
se vyjasnit otósku: jaké stanovisko
mají socialisté zaujmout k této válce?
Jaký je skutečný smysl poli tiky,kterou
sleduje ruská vláda?Ka$<} vláda predev3 ím ujiä'luje,?.« dokonce nevede ani válku proti činu:prý jen potlačuje povntání ,pacifikuje vzbouřence, oorríihá zákonné 5ínské vládě obnovit pořádek.
Nebohá capská vláda!Jnk kresíansí-y
zjiáíná c oni ji tok nespravedlivě ubližujílFľod ní-kollka lnty n^ziS tn? zabralo
Port Artur a tca nesiä tně ¿abírá ilnn.ižuekofneaii!tn zaplavila činoH4 oblasti
hraničící 3 Ruokam smečkou zprootŕedkovatelských agentů,inženýrů a důstojníků,
kteří sv/m chováním vyvolávají pobouření
i u 3 íňsmů, proslulých svou pokorností.
•Jak sí v:iaí: vysvětlit, £e naäo vládu provádí tuto nesuiyalnou politiku v čínš?
Komu je prospéäná tato politika?laková
politika je prospčäná hrstce šlechticů,
zaujímajících vysoká místu v civilní a
vojenské 3tátní službě.Ti potřebují dobrodružnou politiku,protože v té je možno
zasloužit se"hrdin3tvími".V zájmu této
hŕstky kapitalistů a taškářů s vysokými
hodnostnú obStuje naiíe vláda bez váhání
zájmy vaeho lidu.Jaký užitek má ruská
dSlnická třída a všechen pracující lid
z výboji" v Cíne? Väcchen ruský tisk,
väechny neviny a časopisy jfeou zotročeny,
nesmějí njc otisknout bez svolení vládních úředníků,a proto nejsme přesně informováni o tou?,nač přijde lidu čínská
válko.Carské vládě hrozí bankrot,ale
vrhá se do výbojné politiky,ktepá .nejenom
vyžaduje obrovské peněžní prostředky,al.e
která ji také hrozí aavléoi do ječíte
nebezpečnijííoh válek.Evropské velmoci,
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jež se vrhly na Čínu os už haltoří pro
děleni kořisti a nilulo nemůže říci,jak
tyto Jejich hádky skončí.Vlády,které se
udržují pouze silou bodáků arcusíneustále krotit a potlačovat pobouření lidu,
si už dávno uvf.demily tu pravdu, že nespokojenost lidu se nedá ničím odstranit,
je nutno po!:usit se svalit tuto nespokojenost z vlády na nikono jiného.
Tioz(v'.cu,;í například ncruwiut k židům:
bulv.irní listy .štvou proti židům,Jakoby
židovský dôl^ík netrp-l útlakem kapitálu a policejní vlády právě tok jako ruský.VfioHčs&né:1ob* je v tisku rozaíľena
kiwpaň protiftíňanůn, křič £ as o barbarské Sluté vhre,o její nenávisti k civili/.'ic:i,o světových xí kole c U Hurln.o tom,
s j'i!:ýiB naďjenín' jdou riťití vo.iácl. do
boje ap.rovitľ-M, pla;:íci s-e před vládou
a před Sokem p*n*
div nepřetrhnou,
aby v lidu roznítili nenávist k Číně.
Ale čínský li J nikdy a ničím neubližoval
ruském) lilu. !ínai ,'' lid trpí sám pod
týir.2 z lom, pod nimž ' le^á i rusxý lid.
íiusi.á J.":InLcki tři la se zaříná probíjet z politické otupí.loati a nev domosti,vo která dosud vizí masa Jida.
Fovinností v3ech uvědomělých dělníků
j" proto postavit se ze v^ech sil
proti väfcoi těm,kdo rozněcují nacionálni nenávist a odvracejí pozornost pracujícího lidu od jeho pravých nepřátel.
Politika carské vlády v Číně Je zločinná politika,která ještě více ožebračuje
lid,která ho ještě více rozvrací a utlačuje. Carská vláda nejenže udržuje náš
lid v porobě-posílá jej pokořovat, jiné
národy,ktoré povstávají proti svému porobení/ jako tomu bylo v r.1849,kdy ruská vojska potlačila revoluci v Uhrách/.
Je pouze jeden prostředek,jak se zbavit
nového Jařma,které válko uvaluje na pracující lid:svolání nástupců lidu,kteří
b.y učinili konec neomtzené moci vlády a
donutili ji nebrat, zřetel nan na zájmy
dvorské chásky*
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Názorná napa znázorňující vpád vojenských
jednotek sovětského revizionismu do čínského ázemi ostrova Džen-pao.
Na této názorné mapě je znázorněna
hranice, kterou násilně vnutilo Číně imperialistické carské Rusko na základě nerovnoprávné ěínsko-ruské smlouvy v Pekingu z roku 1860. Prostřednictvím této
smlouvy imperialistické carské Rusko odtrhlo dalSí velký kus území Číny na východ od rely Ussuri. I podle této nerovnoprávné smlouvy ostrov Džen-pao nesporně
patří Číně.
Ráno 2. března roku 1969 vyslala re—
vizionistická zrádcovská klika Sovětského
svazu z Dolní Kichajlovky a íľulebjakiny
plně ozbrojené vojáky se čtyřmi obrněnými vozy a auíy, kteří z jihu a severu
vpadli na ostrov Džen-pao noži země, podnikli nenadálý útok na přísluSníky čínské
pohraniční stráže provádějící normální
hlídku a jako první zahájili Dalbu z pusek a děl, zranili a zabili mnoho čínských
pohraničníků. Nadi pohraničníci statečně
zasadili protiúder v sebeobraně, odrazili
provokatéry, kteří vpadli do naší země
a vítězně uhájili posvátné území nasí vlasti.

Z komuniké o pobytu předsedy vlády
ing. 0.Černíka v Woskvě:
" Předmětem jednání byla rovněž situace vznikající no Dálném východě*
obě strany rozhodně odsuzují provokační akce čínských rozbíječů, kteří vážně škodí socialistickým silám?

Ltyolíme sif že se jedná příliá jednostranně oproti vůli větSiny československého lidu.
-red-
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Konečně Praha, západní bažta socialismu se čistí od nénoou kontrarevolučního
bahna, hanlivé plakáty, chorobné to výplody mozků 171etých vlasatců mizí, čs.lid
může již svobodně projevovat dík našim hrdinným vojákům.
A my studenti? Známý stereotyp z práce do práce a člověk je opět Kafkovým
člověkem, listopad - vysoké školy vyhlašují okupační stávlcu. Byla to vlna radosti,
uspokojení, štěstí /fajňácká vlna/, ktorá námi projela. Víme, že dočasnost neskončí
roslevětom podzimních ocúnú, který překoná i protesty ranních mlh. Ale prostor je
bohatší jejich fialovou barvou. Pak bylo putování. Od techniky k FAI.TU, od filosofie k novinářské. Alespoň vteřinku jsme poslouchali pootevřenými dveřmi nadšení,
které ni zde smluvilo rande. Oči hlásily: "Viděly jsme plakáty, plné toho, co tvoří většinu rozhovorů ještě větší většiny národai' Index nebyl a člověk vší silou
překonával závist. A do toho všeho se vkrádalo nepochopení, spojené bez viditelné
hranice s opvrZoním. Je opravdu možné, že účast nebyla stoprocentní, že někteří
přivítali stávlcu, jako nečekané, o to příjemnější volno?
Bohužel jo zákonité, že i naša generace musí vlastnit kariériaty, prospěcháře a
K. Copek jistě odpustí, človíčky se zahrádkou. Ne, nevyhynou, vyrostou možná právě z těchto nyní jen pohodlných nestávkujících. My jsme byli klidní. Ano, přátelské delegace v ovzduší porozumění se navštěvovaly, další lidé odcházeli z funkcí.
Ale to nic, studenti o 10 národních požadavků, oni neustoupí, jednají o nich, my
je podporujeme.
leden - student filosofie Jan Palach se upálil.
0 pocitech, které pak každého z nás přepadal;'- u katafalku-,ve smutečním průvodu,
při pohledu na tabulku, která hlásá, ž© nám-23tí je jiS náměstím Janovým, bylo
napsáno mnoho. Proto o tSch druhotných a na tak jednoznačných, proč všichni řečníci měli společnou podstatu základních myšlenek? Dekujeme, že jsi nás probudil,
že jsi každého přinutil se naň sebou zamyslet. Jnk to, vždyí studenti od stávky
nespali, vždy trpělivě Jednali, vždy* nezapomínali ..... Opět ataosféra bez vzrušení, situace se musí přece normalizovat.Stěny dostupné našemu zraku svírají
prázdno. Snad křivdíme. Za zdi vysokých Škol nevidíme. Nelze se však uzavřít do
ulity klidu, jako po stávce. Bojíme so, strašně se bojír.e. Aby nenusal nastat jen
zdánlivě nesouvisející a jer. zdánlivě jiný DEN ŽiVá P0CHCDN& Jakých výrazů bychom pak používali r-' všichni? Věty o vděčnosti,o probuzení, o 3libech? Ale to
přece ne. To tu již t„ lo. Nic neztrácí na významu opakováním tak, jako slova.
Nakonec zanikají úplně. Takže se může mlčet. A snad již vešlo ve všeobecnou známost, že mlčení je zločinem největším.
Jan Palach uvedl dva požadavky - zrušit cenzuru a zakázat Zprávy.
Cenzura /vnější objektivní potíže/ a vůbec, je z toho zatraceně smutno a hodně
vztejřu. Ale proč nelze přestat s rozšiřováním Zpráv? To je uskutečnitelné již
desátý týden. Nahradí je plně Tribuna /vydavatel byro tfv KSČ/. Ta je legálně povolena, pány 3ilakem a Štrougalem vřele doporučena. Dokonce Na poříčí, v největaí
vývěskové skřínce KP má reklamu. Prý diskuse, polemika, fakta a to vše šestnáct
stránek za pouhých 1,50 Kčs.
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Týden po obsazení í«5»kos1-'v-.-n«!l-n se v ti'oskvP vy-erpnní Čeští vyj<-duavaiii oin-zi 11 dchvlnout
HoapnlářaV oli aeoknpení několika zemí Jo nu a v f-ti
užftí pf«-ltt-- svého obctvo-.lu s >• l<»tn.lľ-.' státy n*W|
n'-kolľ . I•>«-.;-«i.i ŕ a v' ť> ( či nen3 j pioajľ-.nitou, s místo ícho v tupňování na
!. Tr- ale neolilavi ta lot, ci tt '.n'ilír p' : MiP^iícm pro MSas+r; Joé otAty.
íuje r.4.iné . ovó období v uepr--oBv-M-ující organ i oaJe-lním, r »íchto hc'-podáŕakýcii evilupení jc, vám
c 1 Rvm . ?• l o z J líních tluvntl^, . in' z jeho hlavdobře rn.-jpiá, Patin vr.á jemné hospodářské pomoci
ních členů není spokojen se zt! . b<r", jnl.viu RVHP
/RVHP/.
pracuje, a -wi nejami ac»."-pnl íjcráealn . t w i dohoAndo v v.-.,jp»!0<S hospodářské pomoci byla zalozena
dnout o tom, jaká by 'íěln být role tohotí spolev lednu > -Uu 194« v I raze a sdružuje Sovětský svaz, čenství.
BulhornUo, "íeokoslovensko, Koäarako, i'JDR, Polsko,
PVnr byt okamžitou odpovědí na !'arshulův
Rumunsko, o líongolsko. Hov'ji je členem RVHP i Alplán z let íriř-49. Ceakcalověnr!-'> oe chtělo ziibánie n na váoch zaBedériích Je též, ve funkci poČastnit !-arsbólova plánu, foskva <--.«o< rckln ne.
zorovatele přítomna .Jugoslávie.
Po ochlazení v a tah 0 mezi spojenci z druhé světo- RVHP nebyl nikdy zamýšlen jal.e způr-ob porno.-i Sovětoiého svazu východoevropským !-atellt:m. Uavé války doSlo lr definitivnímu vyjasnění sfér Vlimieto toho mel jeden pomáhal druh;mu: RVHP znavů v relaci Východ - ľápad. V roce 1„4£ vyhlásily
moná Hadu vnijeiDné hospodářské pomoci, ^-o lo znaUSA Korstiolův plán. Některé země východního bloku
menalo? Pod Stalinem to byl krutý ekonomický ko/Československo - Polsko/ uvažovaly o přijetí toleni si ismus SovStskétio avr.su{ bilo loríirtli dohody
hoto hospodářského plánu. Studená válko se vystupňovala a Západ uvolil embargo na obchod s Východem. uvnitř RVHP a ¡sarná onu a učinit ľi Vil P aob'-atJ.'čTento čin je dodnes mnohými nu?.i;::l politiky zneuží- nývn. Po polskér libcrnlisaei o po madarském povsván jako argument, stoprocentně obhajující ito'ii ho- tání v roce ir i6 se to zmřnilo. .RVHP se stala ryspodářskou politiku v prvních dvou pCtiletkách. Ne- ze kooperativním obchodním meehyniivtľii; inrpirovnmají pravdu j no všechny zor;" západu na toto embargc ným římskou dohodou a z ní plynoucím evropsicým
přistoupily /'např. :'kaňdlnávské země odmítly/ a nC- h o s p o d s p o l e č e n s t v í m , Je a.le méně tiOdnárodní or-antficí ne?- TJSVf), ponecháme-1! stranou KHS.
které přistoupily jen ěá?tečnv, o proto na zpřetr.'o opije fórem pro ekonomie!:on "l olupr 'ci mezi
hání kontaktů e průmyslově vyčpělými zorními máme
vládami SSSR, Folslrn, Í.'l-R, .''íf'ios.ioren
;.Saďarlví podíl, Protože vSak ;<e každá zemí chce hosposfca, Bulharp.1-:;!, Mon--olřv:/i •» /nyní .•••pí-'ir- podle
dářsky rozvíjet, země východního bloku se sdružily
jména/ Rumtuinka a od veku t?';ť i Albánie. Od roku
do hcspodářcí: lho společenství, plu-žno poctotknout,
1"5G bylo dozn'ivari/v,i cíl .-••• ''VI!-' ror.'iif-«viiní a o c i So na vzrii':') RVHP m-:ila ví* t n i vliv ideologie nežli
'il 1 a ti
J lby prúce.' t v' 'ei^v by to ve-.llo !•: poekonomika.
hybu
práce
i
!:•'pi I-'il.n pres hraníce čl-ntri. oh zeSocialiai'us začaly budovat zemc. převážu. hospomí. Jedny •.•. m'ila pf>íkló>1Q rpoluprá
středisko
dářsky zaostalé. VíitSino zemí musela tedy nejprve
pro vyrovnáni spotřeby < ],-•' tri' ta? c-'iergle v Fráprod. lot fázi indtistrialiar.ee, ktorou země, ktěr.í
ze, spolc ný fon l že le .ni i-n íeb. nákladuXch vagonů,
Již prošly obdobím moderního it.pi' alis-M, . jJ í.-M
no m H y /ČSSR, fr. 'V, Velni jaoně oe to od raci .1« -v ropovod pŕrttelsftví.
skladbě naáeho zahraničního ob- hod». "atímco p:'cu
i:a.protl tomu , roba -. í'< ladního átvojního vy- .
válkou v n.m strojírenství tvořilo osi pi Hrm celé- !>?» i ni
:-ceta rfiztř.í ' t ' n>', proti-'.*. v;5t ih o?diD
1
ho obratu, v letech padesátých tu by ly dví; třetiny. •Ol .ch zeni RVHí i-ilné io ví jí cv-.':
ií prúmy1,
Vvrcbky naäeho utrojíi cnatví. oo to "o;:1c;u •; I, o v;, í-p-,-. •J'.'iií v i.l, t-.ii i
n
rX»<
nlni
lo
ve Ira j má1
:
budování průmyslu v -:<>mích, které Je j cr
n>. t"-3y. lo pru to,
y. 7.abriiiilc čJ»:nei;.ia semím ve slolo7, těchto zemí /převažn- víl o k z«
:-V jsme lov roli vání ^v'ch '.vl'i'tních e); onom i okých s-ijMň, což bylo
suroviny, které pak /.hvo trií" 1 v průmy." lovvrh :.to'1»>- veJri vrdáler..'- ros^ilřován.í s^-ialisllcK- d.:lby
ktecli jsme tam op."t v/váželi. Tento s-tav "trv lo
pr.'ice. Pr-!Cov.-i U v<- pvospích
••• vyVinutýeh pprtdneška.
nerfl: ':ulh'.irc!a> v. "utQíuif. .a. ¡V byly schopny budoi-a počá tiiti padesátých l.ot bylo RVHP, ¿:\ tehde iv t n v* j vlastní průmysl dovozom «a řízení i v.'reáícii ekonomických a přcdeváín poli ti v<. -h pod., í.ňeKt liKích pontupů od více industi lálir.oven.vch členů za
pomírnřt líapr-Snoti orngnnizocí-. Postaral'» v- o .indusuroviny a potraviny. Zlom pil;'» .1 v ic»-.o ť -4. Tehatria]isael raénS vyvinutích Slonů. "'úni jo v.isk .ji£ dy byla zřízena banka RV5T a byíy revidovány podpublikováno, 2r lo bylo na úkor. termického zaoat-i- mínky obciíc-du niezi partnery. Nejprve ĽhruSčov navání vyapo lejá ích partnerů, kteří nemyli kont.-» k t a léhal, aby RVHP bylo přeměněno v organ i naci, lrterá
oatatním světem a mnohdy jim také ostatními členy
hy a t -j 1 e nad státními plánovacími orgány; tedy «by
"VHP nebyla dopřána možnost renovace svého vlastní- koordinovala státní plánovací komise členů. Snad
ho průmyslu.
Intuitivně chápal, že jedinou cestou k udržení choBrzy váak idyla spokojenosti v UVUr bvla rialepdu viech devíti ústi-edrv plánovaných ekonomik je
távána problémy, z nichž mnohé trvají do .lne -ka a
plánovat všechny centrálně. Protože trhové sily nejsou příčinou stagnace RVHP. Už nikdy v polovin,,
existují uvnitř národníchocJvětví /& výjimkou Julet padeeátých se ukázalo, že RVHP jo opravdu jenom goslávie která je pouse pozorovatelem , .jo obsurdSadou vzájemné hospodářské pomoci o nikoliv hosponí předpokládat, že existují ve vztazích mezi rtidáŕsk.'-m sdružením, v tomto ae.-kupení zemí totiž'ne- ml. Ačkoli byla tato snaho pc centrálním orgánu zaexistují obchodní vztahy v pravém smyslu. Když toloženo na technických podkladech, je to charakteriati
tiž jeden z partnerů víc vyváží než dovóži /což by
sticky přehnaný lék. Ačkoli b- to nemělo být, pro
mělo být za normální situace běžnou snahou kařdého
členy RVHP je to nepřijatelní: politicky. Dokonce
podniku i státu/, nepřináší mu to žádné výhody ale
zmínka o tomto centrálním orgánu zavinila počátek
naopak potíže. Peníze, které tak získá, leží u ono rumunského boje proti nadnárodním tendencím v RVHP.
ho druhého státu a pokud za nč není co koupit /což
Rumunsko věřilo, že v centrálně plánovaném RVHP by
.'Y pravidlem/ má už jen dvě dal5í moinosti: koubylo odoouzeno k roli prvovýrobce, zatímco ČSSR a
pit nsco, co není nutné, ale-portner má takového
eutatním bude dovoleno se soustředit no průmyslovou
zboží dostatek, anebo nechat peníze ležet. 'Je 1e
výrobu.
tak znehodnoceno část národního důchodu je zřejmé.
ílenové pVlip jsou efektivně nuceni omezit nejObchody jso-.i bilaterúrníj nejsou aplotné piVs některou smluvní měnu. Také oconění výrobků mnohdy'ne- větáí část svého obchodu nn sil nezahrnující ani
odpovídá jejich hodnotě. 0 tom vSak, u také c niečom Jednu desetinu svetového obchodu. Tím, že chtějí
jjném vám řekne překlad z lbe Itaonorcist -P> Novém• zvvSit zisky, plynoucí z výmíny se zahraničím, ano
.'i e dov/žet co nejvíce z ostatnícz zemí RVHP, ole

xportovat směrem za západ, Poláci a později i Maari naléhali Droto na Sovětský svaz, aby zavedl
Evolnou
směnitelnost rublu uvnitř hranic účetní bilance mezi státy RVHP, Bohužel* SSSR naniá zájem o
vytvoření oblasti, podobná oblasti áterlingové a
proto: 1. odepsal "obchodní deficity a předložil
Bvá vlastní měnová reservy jako úhradu; 2. uvolnil
vztahy členských zemí mimo obchodní okruz RVHP.
Výsledkem bylo zřízení banky RVHP a proveditelný rubl. Převoditelný rubl nemůže být vyměněn
za tvrdé měny. Je to pouze způsob vyrovnáni přebytků a deficitů, které by jeden Člen RVHP mohl
mít vůči druhým. Banky jsou účtující organizací.
Protože fiyatém tvorby" cen ve východní Evropě není
realistický, spočívají dosud převáSně obchodní úmluvy mezi jednotlivými zeměmi na bilaterární bázi , lidy ob-.í strany klidně pracují s dolarovými cenami zboží, aby poznaly zda neprodělávají a pak
vše převádějí do podmínek směnitelného rublu.
Směna podmínek obchodu byla jtn koncesí pokročilejším členům. Jednou se' zvláštních vlastností RVHP ja totiž to, že vedoucí stát patří k nejméně v^inúítým členům. Samozřejmě, že ve srovnání
s ČSSR ne'oo_Nl")R přebírá SSSR roli nevyvinutého
státu, vyměňujícího prvotní produkty za průmyslové zboží. Jako výsledek soustavného tlaku partnerů, byl SSSR nucen v roce 1964 připustit to, že
indexy světových cen, používaných v obchodě mezi
státy RVHP jcou více méně zastaralé: Světové ceny
surovin klesly, zatímco se uvnitř RVHP považovaly
za pevně platné. V současné době právě CSSR i ostatní plntL ccny vyíiší než- světové zo některé sovětské výrobky, především naftu.
Ale to není konec historie. Ostřejší vedení,
které přibilo po Chruščovovi prohlásilo, Ze světové ceny nejsou přiměřené pro oceněni sovětských
surovin, a to proto, že mnohé z těchto surovin
jsou na světovém trhu přebytkovými a tato situace
je využívána monopolisty pokročilých kapitalistických zemí, kteří je kupuji. Naproti tomu, sféra
RVI IP je typickým dovozcem surovin a přitom výrobky n'-TÍP nedosahují leva li ty obvyklé na světovém trhu. 33SR vsak za ně platí světové ceny. Nechtějí-lí
země RVHP platit vyšaí ceny za suroviny, Sovětský,
svaz může tyto prostředky vložit do průmyBlu a zastavit jejich dodávky.
Tyto od3třědivé faktory byly jedním z důvodů, proč Československo chtělo přeď 21» srpnem
rozdělení svého obchodu.» Ale nebylo samotné. Vše-,
chny semě RVHP rozšiřovaly obchod mezi sebou pomaleji, než obchod s ostatním světem. Jugoslávie t
/která není členem/ je jedinou výjimkou. Prošla
podobneu rěorientací, ovšem daleko prudší, po roce 1949. Jenom Sovětský svaz má zájem na utužení
svazků mezi zeměmi RVHP. Tento zájem je primárně
politický. Je ekonomický potud, protože zajištue vedoucímu státu lepší podmínky obchodu a nutí
eciiv a ostatní, aby platili víc na investice v
těžbě sovětských surovin, /Např» náklady na zdvojnásobení ropovodu Družba/. Budoucnost RVHP je proto hlavně ovázána s politickým vlivem SSSR, který
QC DO srpnové okupaci Československa převládající,
uak je silný? Vzestup z roku 1956 byl bezprostředně následován vyhlašováním sovětská hospodářské
štědrosti /S"SR převedlo polské dluhy na sebe a
jt'adarsko obdrželo velké úvěry pro rekonstrukci./
tentokrát není ani jediné známky podobné velkorysosti. Protože SSSR má nyní vrch nad Bvými partnery^ lze očekávat následující: 1«, Větší tlak k
dosažení vyšších cen za suroviny a snaha o pomoc
při jejich výrobě; 2. Protože v prostoru RVHP je
chronický.nedostatek kapitálu Sovětský svaz pravděpodobně zmírní svoji prudkou opozicí českému ex-
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perimentu, aby přitáhl západní kapitál apojený
se západními technologiemi podnikatelské a finanční expertízy, když si jo nyní jist, že má
situaci pod svou kontrolou; 3. vonkeslovenfct-.o
a ostatní induatrlalieovsné země budou opět nueany poalsytovat vojenská a průmyslové zařízení
na zvláštních podmínek rozvojovýrjh zemí, aby
«ledovaly hlediska sovětská zahraniční politiky; 4. Bude odmítán tlak na směnitelnost rublu.
Čeekoslovanaky vliv uvnitř RVHP je nyní
alobý. Také Rumunsko zmírnilo od dob invaze
své požadavky. SSSR ale zjevně připustilo tiakj- líačiaraké pravíce na vlaetní vnitřní reformy
jako odměnu ¿a maďarskou pomoc při okupaci. Některé koncese by měly být uskutečněny i_ve směníte lnosti rublu. Bohem října 6G vystupňovali
MaSaři své požadavky na reformy. Tyto návrhy
obsahují nejen požadavky na běžnou měnu, ale i
snahu po zvýšení obchodu mimo rámec RVHF a záeadní odklon od železné koncepce hospodářstvíj
odstranění bariér v cirkulaci spotřebního zboží
uvnitř RVHP a podporu hospodářského a technického rozvoje dodáváním správných ekonomických
podnětů. Tyto nové maäarské poäadovky byly poslány všem zemím RVHP a jasně ukazuji vliv maSarské hospodářská reformy a jejími podněty a
větší závislostí na trhových silách. Ilaflarsko
není jedinou zemí RVHP experimentující s ekonomickou reformou, ačkoli, nebereme-li v úvahu Qe-slcoslovenoko,vede na tomto poli. Sovětský svaz
tak zaplatil krátkodobou splátku za znovuzískání svého panství v československu. Ta, mimo jiné, spočívá i v rozrušení průmyslu Ukrajiny a
některých jiných oblastí SSSR v průběhu třetího
čtvrtletí, v době, kdy sovětská armáda byla mobi'lisována a zcela si přivlastnila dopravu. Nyní bude tedy platit v podobě ekonomických koncesi svým spojencům.
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Čtenář se dozví?
Králi našich básníků jo třeba zavřít ústa za naivitu, Sviták a Šik neuspěli oni u imperialistů,
urážka Zítřku,Svobodného slova,Liatů,Reportéra atd.
Samozřejmě,zespod pláštěm polednové politiky,Leden se zároveň stává jedním z našich nestastných
měsíců.MlŠící,neschopný obrany před čern,ými myšlenkami, které se snaží přikrýt jeho sněhovou,tedy bílou pokrývku.
Ilegální vysílačka Vltavo se odmlčela.Jejím posledním uměleckým dílem se stalo tvrzení:"Palachovu
smrt zorganizovali Zátopok,Holee«3k,Pachraan,Kohout,
Škutina.A teorie o studeném plameni."
Že by i ona byla přesvědčena o zbytečnosti své práce, zočal- li vývoj v ČSSR zdárně probíhat k obrazu
jejímu?
Bratrská Tribuna nabídne oficiálně její zprávy ve
spisovné češtině s patřičnou reklamou.
Včera j3me četli ve zprávě ČT;, o Českoslonenském protestu proti volbě spolkového presidenta v
západním Berlině.
Provokace,porušení postupimských dohod -souhlasíme
Nestalo se ale veřejným tajemstvím,že zásah vojsk
NDR u nás byl také jakýmsi porušením jakýchsi dohodv
A nejen vojsk NDR.Tak aby nám z Bonnu neodpovědělif&
z diplomatického slovníku přeloženo do občanského,
cosi o zametení vlastního prahu.A jistě si všichni
přejeme,oby noái představitelé požívali za hranicemi
té důstojnosti,která ae jim dostává v míře neztenčené uvnitř hranic.I když také to vešlo ve všeobecnou
známost, že nejen oni řídí kroky své.
j
J. VANkOVA .
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SVAZ V Y S O K O Š K O L S K Ý C H

STUDENTŮ

\
U N I O S T U D E N T I U M UNI V E R S I T A T I S

Počátek vzniku Sva3u vysokoškolského studentstva /SVS/ sahá do počátku minulého
rokli, kdy se vysokoškolská rada ČSM začala zabývat prací na návrhu celostátní studentské organizace. Z její iniciativy ee v březnu 1968 sešla v Brně porada studentských
funkcionářů, na které se mělo rozhodnout o typu budoucí studentské organizace, tía této
porad« byl vytvořen přípravný výbor, který měl vypracovat stanovy a program budoucího
svazu. Při práci výboru se vyskytly, zatím jen v jeho středu, první rozdílné názory na
uspořádání budoucí organizace. Střetla se zde koncepce samospráv, propagovaná především pražskými zástupci, a koncepce spolků, již zastávali především brněnští studenti.
Obě koncepce však předpokládaly zastoupení všech studentů.
K prvnímu veřejnému střetnutí mezi různými názory na utváření studentských organizací došlo 9. dubna 1968 na pražské studentské konferenci. Zde se svými názory na
tvorbu a strukturu organizací vystoupili iä. Tyl, K. Kovanda, kteří neviděli žádné rozumné ooodstatnění urychleného vytváření střechové organizace, a proto se odmítli participovat na její nřekotné tvorbě. Všeobecná tendence, panující v Praze, zakládat parlamentní samospráva na fakultách se zastoupení!?, studentů podle určitého klíce, se jim
zdála krokem spět, oproti tomu, čeho již bylo dosaženo v minulách letech ve struktuře
ÔSM. Konkrétně ve Vysokoškolském obvodním, výboru
Nebol nebyla respektována zása-^
da, že určujícím, kritériem pro tvorbu or^niz^cc není zastoupení studentů dle nějakého
klíče, nýbrž .jejich vlastnosti a schopnosti. J. Khonová z FFUK vystoupila s návrhem na
vytvorení střechové pražské organizace - Akademické rady pražského studentstva /ARPS/
- voleného orgánu s několika otupni zprostředkované demokracie. M. Tyl, K. Kovanda,
kteří upozorňovali, že ještě není čas pro tvorbu vrcholných orgánů, nebol není problém
oraganisovánoc ti studentstva "vyřešen na fakultách, nebyli pochopeni a později v projevech některých funkcionářů 073 /P. Tíybái*/ hodnoceni jako odpůrci studentské organizo-* •
vanosti. Konference sico nepřijala předloženi stavový ARPS, ale zvítězila samosprávnákccepcc . Byl ustanoven pražský studentský parlament /PSP/, který až do loňského podzi
zimu téměř nepracoval.
V rozbouřené politické atmosféře, představitelům moci jako na zavolanou, přišel
přípravný výbor SVS se svým návrhem na vytvoření všestudentské organizace odborového
charakteru. Ze strany státu byl Čintfn si Xný tlak na urychlené založení 3VS nejen pro
J ob o navrhovaný charakter, ale i proto, 2e potřebovali nějakého prostředníka pro jednání ce studenty. Ustavujíc! kongres SVS byl svolán do Olomouce na 25. května 1968.
Je .-láni kongresu nepůsobilo příznivým dojmem." C.lenové přípravného výboru prohlašovali:
„Založení SVS jo hotovou věcí. K založení je třeba pět:i fakult a ty máme." Hned po
příjezdu jsme byli dotazováni, zda j.víjed též Tyl, Kovanda, r.uller, Holeček a jakou
chystáme bombu pro rozbití kongresu. Sv/rvi argumenty pro okamžité založení SVS si nebyli zcela jisti. Hlavním, a jal., oe později ukázalo pro plénum kongresu nejpádnějším
argumentem bylo heslo: „iVusíme urvat c: oe dá, dokud nám to dovolí." O oprávněnosti
tohoto ar.amentu by Ji. delegáti přesvědčováni jer-avr. 1 naréSksiai v projevech Dr. Císaře
a Prof. Hsnky. 2. Obořil z F?irr kter' se jako jediný z dřívSJŽích pražských radikálů
zúčastnil příprav na založení SVS, se pod dojmem jednání kongresu zrokl své další úSasti v CVS. Pro přiblížení atmosféry si dovolím podrobněji. popsat jeho závěrečnou čá.st
V neděli ¿5. 5. se krátce před polednera skončila rozorava ke .stanovám. Během ní
byla v sále přítomná sotva jedna polovina delegátů, z nichž mnozí nevěnovali jednání
pozornost. Bylo oznámeno, že za de-set minut sc bude podávat oběd. Všichni delegáti se
shromáždili v sále.¡Přikročilo se ke schvalování stanov, které byly velkou většinou
hlasů schváleny. Povstal předseda přípravného výboru, později první předseda SVS,
Petr Fybár a pat-jtiekýro hlaeer. prohlásil: ..Dnešní don vejde do dějin'. Dnes, 26. května 1958, v 11 hodin 42 minut .jsr.e založili SVS Čech a Moravy." Po těchto slovech na-otcľ.o v sále; překvapivé vzrušení. Přítomní tioelrali a křičeli: „At žije náš nový svaz.
Hurá! " J-j kteří pil tom vylízali na židle. Po obědě, aby ooadlo vzrušení, byla zahájena diskuse k Kírodní frontě /l;F/. Vystoupil Jiří Kuller s"e svým projevem. Ještě než
z .::.-„! a...uvit, byl upo zorněn5 Že smí hovořit pouze k tématu 1ÍF. Sekl: „Když už jsem
s
'-:? / A k vSr.osi tolik. Yäichni víme, že in? je nástrojem na uzavírání kompromisů. Vstupuji-.o. u o nc-¿.-.ku organizace, uvažuji, co v ní budu dšlat." Po ukončení diskuse k NF
neayl návrh na vstup SVS do KP př; .jat. Přípravný výbor SVS se vstuoem do NF počítal,
v prea^-nyen jednáních, které vedl s představiteli KF, dosně1 k dohodo, žo SVS bude
přijato za clena IľF a bude od ní finr-ncováno.
5ĺ ::.<•> z,-ložení SVS by mohlo sloužit jako učebnicová ukázka založení organizace
shora. Dele,"¿ti mnohých fa::ult byli vybráni náhodně. Na jejich Školách, kromě nežívajícího li.: neexistovala žádná studentská organizace. Ve volených orgánech pmcovali
studenti, jejichž fakulty nebyly členy SVS. Od svého založení až do uodzimu minulého
ro.-:u měl SVS pouzo 15 ze 63 fakult v Cechách a nu Moravě.
'
.

Po recistraci SVS ministerstvem vnitra na podzim loňského roku vstoupila většina fakult. v zájmu vlastní legalizace, do SVS. Ve dnech 31. 10. - 2. 11. se sešel v
Plrini parlament SVS ke svému orvnímu zasedání. Bylo předneseno několik návrhů na obT
oah a p o clo ta tu budoucí prŕ.ee SVS, K. Kovanda navrhoval jako jediné možné východisko
vybřednutí se současného stavu ve svazu, jeho pronikavou radikalizaci. za předpokladu, že ee svas,zřekne svého nároku na monopolní zastupování všeho studentstva.
P. Rybář pcukesoval na to, že velikou část studentů nezajímá politika, ale naopak sociální problémy, že těžištěm práce svazu má být odborová práce a že bychom necelí hned no pořátku existence svazu dělat něco, co by nám mohlo podrazit nohy. K»
Dysáček ve svém volebním nrojevu zaujal víceméně kompromisní řešení. Těžiště.práce
svazu hledal v sociální a* studijní problematice, ale zároveň zdůrazňoval nutnost politické oráče. Tu viděl v osobní aktivitě studentů a co se samotného SVS týče,
navazování' kontaktů se ápitkami a v prosazování požadavků prostřednictvím těchto kontaktů. Vstup no NF vázal na účast jednoho zástupce SVS v předsednictvu w řlFt V diskusi o vztazích SVS k W .se zformovala radikální opozlea odmítající vstup do NF. Konformioté byli v oodstatě pro navázání kontaktů s NF. Druhá krajní skupinat podřizující svůj politický postoj charitativním záležitostem se vyslovila pro okamžitý vstup
SVS do HP. Votsina poslanců byla toho mínění, že pokud budou v předsednictvu SVS zástupci všech tři skupin, bude SVS na základě tohoto kompromisu dobře pracovat. Do
nového předsednictva byli svoleni tedy i někteří radikálové. Výsledkem jejich činnosti je dnešní Dostavení SVS v očích veřejnosti.
Po studentské stávce, do níž byl SVS vtažen a po níž byl veřejností chápán jako
politická organizace, bylo nutné zamyslet se ňad jeho další činností politickou.
*13. - 15. prosince bylo do Prahy svoláno druhé zasedání SVS. Dohodou radikálů a radikálnejších konformistů měli být, po vyjádření nedůvěry k předsednictvu, z jeho stře
du volbami odstraněni zástupci nepolitické a částečně též politicko-institucionální
koncepce. Předpokládalo se, že by M. Dymáček zůstal i nádále ve funkci předsedy. Tímee chtělo předejít předem zamítavému postoji brněnských poslanců, kteří jíž od plzeňského parlamentu tvořili bloky a po nepěkném jednání Akčního výboru pražského studentstva /AVPS/ z městskými centry za stávky, projevovali silný sklon stavět se do
opozice vůči návrhům z Prahy, bez ohledu na to, od. koho pocházejí. K personálním změnám v důsledku změny atmosféry jednání nedošlo. Většina přítomných poslanců, ačkolivsi byla vědoma zásadní názorové různosti se rozhodla pro společnou politickou akci.
Mela být vyvolána kampaň za jmenování prof. Kadlece ministrem školství české vlády
a za splnění podmínek, které mu tuto funkci umožní přijmout. Vlna nadšení pro akci
sice velmi rychle opadlo, ale ve zbývající části jednání se již na řešení otázky
předsednictva nedostalo. Těsnou většinou hlasů byl přijat dokument upravující vztah
SVS k Sdružení oraganizací dětí a mládeže /SOD!'/. Tím se stal SVS přidruženou oraganizací SODU.
V událostech kolem činu Jana Palacha se v ostřejším světle ukázaly stávající rozpory
a rozdílné přístupy k politické situaci.K výraznému projevu stanoviska došlo zejména
u zastánců apolitického charitativního směru,k nimž se ve vyvolané atmosféře přidali i nkteří konformisté.Pro dokreslení cituji i několik výroků pronesených na nočnln
zasedání SVS a AVPS.
"Já vím,že to bude vypadat jako cynismus,ale je skutečně třeba,"jak to řekl
Vokrouhlický,"zapomenout ta5 na Jana Palacha.Možná,že za půl,možná,že za rok mu budeme moci vrátit místo,které mu náleží.Teči je naším úkolem uklidnit veřejnost..."
"je třeba organizovat skupiny studentů,kteří budou spolupracovat s policií při rozhánění demonstrantů v ulicích.Kusíme vydat prohlášení, ve kterém se distancujeme od
v^ech dalších upálených.Říci,že jsou to psychopatii"
Kutno dodat,že někteří členové předsednictva SVS se v těchto dnech skutečně pokoušeli o rozptylování skupin demonstrantů s použitím argumentace typu:"Nedělejte to.
Nahrajete tím konzervativcům a ti budou mít záminku pro zásah proti pokrokovým silám
ve straně a vládě."
liěkolik fakult se rozhodlo vyjádřit nedůvěru předsednictvu SVS za jeho činnost
po stávkovém období.Předmětem kritiky se především stalo neustálé odsouvání zhodnocení průběhu a výsledků studentské stávky,nedůreznost při prosazování požadavků plynoucích ze stávky,dále chování předsednictva SVS v událostech kolem Jana Palacha a vystu
pování některých členů předsednictva na veřejnosti,zejména vystoupení K.Dymáčka na če=
ském všeodborovém sjezdu.Někteří členové předsednictva ee rozhodli podat demisi. V
důsledku těchto skutečností bylo na 21.-22. února svoláno do Brna třetí zasedání SVS.
Po interpelacích,v nichž docházelo k osobním potyčkám mezi poslanci a členy předsednictva,podali všichni členové předednictva demi6Í.Jako poslední M.Dymáček.

Cílem radikálnějších poslanců bylo odstranit Dymáčka,Jakožto představitele koncepce spolupráce se státními orgány,pronikání do nich a dle proklamace společně
9 jejími orgonizacemi usilování o jejich změnu.K požadavku odstraň ní Dymačka so
přiklonila většina pražských poslanců.Rozhodnuti mnohých bylo spíše reakcí no nepřátelská chování brněnských poslanců,než nesouhlasem s jeho politickou koncepci,
v večeru druhého dne jednání stáli proti sobě,bez ohledu na koncepční rozdíly,v
neskutečné jednotě dva úsrmní celky -Pralie a Brno .Mnohým začínalo být jasná,
že volebním střetnutím oe nic nevyřeší.Z pražské strany byl učiněn kompromicní

návrh,aby za předsedu SVS byl vybrán předseda brněnského studentského ccntra /3"C/
ing.Ivo Bůža R ten aby si vybral předsednictvo po^LE záoad,na kterých so obě strany dohodnou.^.SC tento návrh zamítlo.Došlo k volebnímu střetnutí, ve k tórám byl

K.Dymáček zvolen Předsedou SVS většinou 24 hlasů proti Z.Fopelovi,který byl kandidátem Prahy v I^al-ôí část voleb byla pražskými poslanci bojkotována.S přibývajícími hodinami nočního zasedání si mnozí brněnští poslanci uvědomovali,že jejich
volebním vítězstvím nebyl spor vyřešen,Bylo podniknu to ještě několik pokusů o dohodu,ale skončily bezvýsledně.Kově zvolené předsednictvo,bylo pověřeno přípravou
druhého kongresu SVŠ,který oe sejde 25.dubna v Olomouci.
I. D E v l H A L
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Tak sněla první otázka kolegy Poláčka
z vSz v Drně, když jsme se na 1. plese
Československé strany socialistické setkali s ministrom Kučerou, nyní bez křenla. Fen ministr se r.cúal pobízet a ^světlil nám svůj názor na studentskou politiku. Po úvodní otázce řekl csi toto:
"¡•Týní vznikl značný prostor pro politiku. íúusíae toho využít na /ultia/ leviČákyJ Ovšem pozitivní věci lze realizovat
jen krok za krokem."
Další otázka se týkala názoru na tsv.
"všelidovou frontu". Pan ministr odpověděl: "Proč? Hárodní fronta, to je to, co
nám pomáhá i proti pravičáicům. To je rovina, v níž lze nojlope realizovat konfrontaci názorů; to ostatně musí pochopit i
Kbmunistická strana.
Každá opozice znamená určitou negaci
programů, nemůžeme ale bezpodmínečně žádat
odchod konzervativců, nesuímo odmítat diskusi. Ještě totiž nojsou institucionální
předpoklady, natoli záruky pro opravdovou
demokracii.
Pokud se týká vás, studentů, vidím
dobrou možnost pro diskuzi s vládou právě

ve vstupu do NF.

C
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J. NEUŽIL-,

Národní fronta by měla fungovat jako poznávací subjekt a výsledky by oe teprve měly stát předpokladem pro diskusi
komunistická straně. Nejsem přece schopen
vést, jestiže neznámí
Národní fronta mimo to může vyjadřovat nejen postoje sociálních skupin, ale
1 tlumočit zájmy politicky integrovaných
skupin.
Studenti mají v současné době možnost
reagovat až po událostech. Dělají š oleu jící
akce a tím napomáhej! vzniku lidové fronty mimo NF.
Kejste vehnáni do KFI Naopak, musíte
se nejjprvo organizovat a přijít jako politická síla. To ovšem předpokládá angažovanost všech. Myslím, 2c toto je nyní i
reálné."
Otázka: Mohl by se prosazovat nekomunistický svaz odborů tvůrčích svazů
jako protiváha komunistická'strany?

• "Přátelé, to nelze takto dělit!!í
Nesmíme provokovat boj proti komunistické straně! Jako nutnou protiváhu KSČ vidím právě NF. Rusové chtějí u nás konečně klid. Naším programem musí být taktika."
6 x 9

pražské Jaro 6S
slusné velikonoční pondělí,
potuloval ¿som ee po Karlove moste — co socha to. člověčí hlouček - co hlouček,
to uprostred zpěvák špinovej ch kaluží a rukou, svobodného slunce, podlejeh cizinců; kytarista slanej ch
strun vod sis a úsměvů ciáblaj
řečník vod srdce* malíř pozdního jarního podzimu a vohnutejeh vopic;'blondýnka,kte- *
rá r o ehe on ta la tržnou ránou
pendreků a e.'¿rnopálů.
slunná velikonoční' pond&lí
o cejtil cen nříže 'jako každej kolem, mříže nad Prahou,
cojtil sem po žebříku vejž a
vojo iJoupající co nenávist»
dřív sem neznal to slovo,
cojtil eem jako každej kolem»
nadje. v každým u dna oe krčil-.- skepse porodila další,
nevi; edníra blbnutím ochoreli
mocní, dočasně pozastavena
polopravda, pravda ježto vůbec nrjvyžla.
sluň: é velikonoční odpoledne
nechytlo teň loňský vítr, nechytlo teda ani ten správnej
spev. kdosi právě předčítá ultimata: ľ C a íTZŽO ! buä a nebo: bx-'á a r obol nenávist p o lese vejj. přátelství, bua a nebo: na vež-no3t. buď a nebol
nevžedním blbnutím ochoreli mocní. a spevák bručí podlejm
cizincům ... Ivánku, „. kdy
už konečně vodtáhneš
nemohu se soustředit.
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Léta padesátá neprošla beze stop historií naší •vysoké školy. Administrativní kádrová maáinerie působila
i zde a zasáhla často tvrdé do utvářeni života našich
starších kolegů. Studenti ze stejného ročníku těchto let se dnes mohou setkat jeden s kvalifikací zemědělského dělníka a druhý třeba s kvalifikací docenta nebo profesora. - Chtěli bychom však ukázat na jeden případ, kde se již setkat nemohou: V roce
1951 ee jeden student lesnické fakulty v Kostelci
n.Č.L. vsadil, že přejde náměstí oděn pouze do saka.
Asi deset dalších studentů si přisadilo. Disciplinární komise udělila všem důtku. Ale Jeden z těch, co
si přisadili, měl "špatný kádrový materiál"- jeho otec byl soukromě hospodařící rolník so 7 ha. Byl tedy student Karel Horký na podzim roku 1951 vyloučen '
z VŠZ a provázel ho do života takový kádrový posudek, že byl zařazen k PTP a v dolech dne 15. 7, 1952
zahynul.
75 letý otec Karla Horkého požádal o rehabilitaci a
chce alespoň na sklonku svého života Uslyšet,že jeho
synovi bylo ukřivděno, Čest naší školy vyžaduje přiznání, že ukřivdila , i když snad nikdo ztěch, kdo
tehdy hlasovali o osudech svých studentů a kolegů,
si neuvědomoval dosah takových rozhodnutí a i když
ee pravděpodobně všichni i tehdy domnívali, že prospívají 'socialistickému vývoji ve státě. Z těchto důvodů i náš časopis podporuje rehabilitaci kolegy Karla Horkého a doporučuje udělení titulu inženýr in memoriam.
Rehabilitační komise VŽZ se tímto případem zabývala a
19. 12. 1968 došla k závěru, že tento požadavek je spravedlivý a proto jednomyslně navrhla Karlu Horkému titul
ing in memoriam. Ministerstvo školství však vyslovilo nesouhlas. Ňa základě tohoto rozhodnutí ministerstva školství rektor VŠZ udělení titulu in memoriam Karlu Horkému
odmítl..
Domníváme sc, že rozhodnutí ministerstva školství není
• souladu s prostou lidskou morálkou oni s pojetím rehabilitací, jak Je chápeme, a proto i přes odmítavé stanovisko, uděleni titulu ing memoriam Karlu Horkému plně
podporujeme.

bob dy lut! básnik,' ,kytaristu,
, , ,
a,.
* riMrmonikař,
zpěvák,
věčné rozpolcený,
vzpírající se váomu definovanému
a nespokojený se 3VĎtem,
tok
jok jej vidí to je
Bob Bylan.
"stříbrné saxofony říkají
že bych se t3 měl vzdát
Ale tok to není,
já tě nemám ztratit.
Já tě chci, I WANT you,
tok hrozně tě chci miláčku."
Robert Zinanerman - tnk oe ve skutečnosti Jmenuje,
narodil se 24.5.1941 ve státě Minnesota. Až do
17 let žil v hornickém městě Hibbingu na kanadeké hranici, kde též chodil do Školy. Tak pokračoval v Minneapolis na universitě, odkud ho in
půl roku vyhodili. Je dvakrát. žena t, poprvé v
sedmnácti, po půl roce ao rozvedl a podruhá so
oženil ve dvaceti.
"JE MI TEPRVE 21 LET, AI.R VÍM, ?.B UŽ BYIX' PftfllŠ
WWOHO V/Í1.BK."
Hrát začal v deseti letech na kytaru, od patnácti
na klavír, nutoharfu n foukací hannoiilku. Načínal
pomocí producenta 13. Hammouda, kter.v lio přiv> i L
ke společnosti Columbia. První nlbirn nemělo úspěch. Tak následovalo nOkolli: leaek a konečně hit
SlovrLn In The Wind /u náa nazpívala českou verzi
J. Čerovská/.
Texty, které byly zpočátku sociální* zaměřené, proti válečné i typu bílí kontra černí se postupem
času mění na abstraktní. Jsou těžSi, olo i básničtější, to oväem znamená ztrátu určité části publika. Jeho osobitost vrtal: zůstává o nik.},/ a e nezmění fakt, 2e jako první na svité zpopularizoval
"folk" - lidovou městskou píseň.
V anketě KSIODY 15AKERU - roku 1968 se Dylanova
- John V/eoley Harding umístilo na prvním místě
mezi ir - deskami.
J

Jimi Hendrix má na A straní své nové U1 All Along
The '»atchtov/er - což .je Hylauov-i skladbo 7. U*
John Wesley Har-din*;.
Hollies nyní npolupr&cuj f na I! dencc, která má
obsahovat. jen písní Bob" 'lylnna.

Stránku jfŕi pravil Ji í v. li.u

flnpech brněnské ňkupiny Atlantis na III. mezinárodním festivalu v Bottrtjpu.
loňský beat fostivol v Eottropu byl nejvčtěím
zo zápodoněmeckých festivalů roku. V dobré mezinárodní konkurenci /anglická, francouzká, dvě
belgické, tři dánské a osm domácích skupin/ získala brněnská skupina Atlantis vavřín vítězství.
Stalo se tok i po krizi, která v letoěním roce
BamlchPlo důkladně složením mnoha skupin, a které
postihla i Atlantis. Novým členem skupiny se
stol J. VrnS til / získal na I. beat festivalu
cenu zo hru na sólový nástroj - varhany/ a jeho
zařazení těsně před odjezdem bylo možno považovat za krok dosti odvážný. Nicméně výsledek mluví za v3e a Atlantis se rozdelil se zápedoněmeckou slupinou Toke Flve o první místo. Pvanáctistrunná kytaro Fra.riU8 byla cenou za tento úspěch.
T*2iStě skupiny je ve vlastních skladbách zpíváních převáSnft česky i v rir.ině.
Složeni olcupiny: /kterd av vjnk do doby XII. beat
feativalu změnilo/
llnnn ťlrychová - spčv
lei' Hlrych
- zpév, doprovodná kytara
. taji islav P.-/VJ1 - zpěv, aólovň kytaro
•Jnroalav Vrar> til - vorhuny, k loví r
• tai! Svoboda
- basová kytara, sp.-v
Mciiňk
Y lubíi
- bicí, zp> v
DÍ3Cografle: iP - "Beat M n e 6ň" /skladby: Se3
a tiííe poslouchej/
sr - /natáčí výhrndn' u Supraphonu/ Setí h tiäe poslouchej,
wine Dr Love, Král umírá
tlekter': skladby připomínají styl skupiny Crenm.
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Ha novém U"1 Beatles bude skladbo - Znovu doma
v ¡SSSR 1
V ImA o« prodalo v roce 1967 zr> více no:- 1 bilion
dolarů gwťnofonovýoh desek. Za tento rol bylo uvedeno 7 'T. SP H 4 1 !0 1F desek.
''opia zc ílovrtekáho ava-^u.
Viktor Andraenko •/, Niř.forekn napsal: "Při okreanínl dnnu' ki> 11ui-y chci sestavit eotrá.lnl orchestr
polli' vzoru va.ileh r.ouborů! Animala, !i'fitalors, ...

„PodlTOý spíC původní lidová skladba * Karibských ostrovů /Sloop John B/ byla poprvé nahrána na A stranu
SP deeky skupiny TKE BEACH BOIS spolu se skladbou
„YOURE SO GOOD TO ME"
*

Proslýchá se, Se k nám letos přijedou na dva koncerty
ameriCtí Beaeh Boys.

I. ledna 1953 zemřel Hank Williams v USA
8. ledna 1935 narodil se Elvis Presley • Missovrry

R O Z P A D

C R E A M

Na začátku letošního roku oe definitivně rozpadla „smetánka" anglického R & B - skupina
Creara.
Hrála ve složení: Eric Clapton - guitar
Ginger Baker - drums
Jack Bruče - voeal, basa,
m-ham
V hodnoceni čtenářů Melody Makeru - Pop Poli
• 68 je stavěna no třetí místo hned za Beatles
a Rolling Stones a E. Clapton je označen za
hudebníka „Number One"
Erlc Clapton a Ginger Baker zůstali a k nim
- do trojice přibyl Stevie Winwóod - vynikající
hudebník, který má na svědomí rozbití již
dvou skupin. V dubnu 67 to byla „Spencer
Davis Group". Po ní založil vlastní skupinu
„Traffic", se kterou se nyní také rozešel.
Jména těchto tři hudebníků napovídají, že
půjde o skupinu, která má všechny předpoklady
nastoupit cestu po vynikajících CREAM.

9. ledna 1944 narodil se Scott Walker - dříve člen
Walker Brothers
Za rok 1968 řazen čtenáři Melody Makeru
na 1. místo v Anglii a jeho Jí Scott 2
na 1. místo mezi IP v Anglii
19. ledna 1944 narodil se Jan Mlynář Reiner, Clen skupiny Shut up.
4. února 1950 narodil se Oeorge Jirásek zakládající
muž skupiny George a. Beethoven
10. února 1946 narodil se Philip Leith - Donovan,
anglický zpěvák a skladatel, jehož písně má v repertoáru např. J. Hůlka /Ježíšek/. NejnovSJší IP - íVear you love laik
heaven
II. února 1950 narodil se Josef Plíva
25. února 1943 narodil ae George Harrison, Clen The
Beatles v Liverpoolu
26. února 1944 narodil se Brian Jones, Clen The Rolling
Stoneš

O D B O W ^ ^

a

^VfPOWV

S T ŕ E D U

l

Z VYSTOUPENÍ SHUT-UP - Již po čtvrté Jsem viděl vystoupení nové
praŽBké
skupifiy Shut-up /Drž hubu/, skupiny vynikajících kvalit e velká propagace.
Po celé
Praze zvou plakáty na JeJl vystoupení. Skupina účinkuje na scéně Olympiku - ve Sluníčku a
Je stálou kapelou divadla Semafor. V jejím střed« Jsou hráči vynikajících jmen - stačí připomenout bratry Šechy, Jana Mlynáře, Reinere a zbývající dva členy p. Nopa a p. Kaleáe.
Zpěvákem Je George Klng Halekal - pražský Tom Jones. Dojem b Jeho vystupování je výborný,
kulturistická postava s dobrou pohybovou technikou a především dobrým hlasem, tolik excelujícím ve skladbách z repertoáru «tygra Joneee". Vše Je tedy v pořádku, ovšem a za každým ovšem ee skrývá něco nového, nějaký háček. Tím, Ke sa skupina Shut-up orientuj« z velká Části na repertoár T. Jonase - doprovází zpěváka a b výborné beatové kapely se tak stává
doprovodná skupina Jiřího Halekala. Tin si lze vysvětlit snad náhodný, al« přeoe Jen patrný
nedostatek fanoušků na poelodních dvou vystoupeních, a tak podle soudu nátlakové skupiny
/nýoh přátel a mě/ ee bezesporu výborná skupina a výborný zpěvák trochu ochuzuji o přízeň
pražských beatových fanoušků.

Když . táhnu plamen petrolejky
aby nebyl přílió velký
a lntliiin© ae rozleje
do väech skulinek pokoje,
p«k rád ne hroužini do snění,
ve snech je co jinde není.
Tak ve snech může milovat
i ten kdo? tě nemá rád,
též ve snech můžeš křídla mít,
a boa poř-adí dostat b y t ,
ach, ve snech so dá cokoli
a vůbec tě nic nebolí.
Nebo třeba dobýt hrad,
Si s Bardotovou v noci Bpát
a nemuset si ji brát
1 jako Tom Jones zpívat hity.
Jenom jsem nikdy nemél zdání lolitické reality ...
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Mi lu ji do e l a t u v u opeftená Jablko
A cigarety mlluju
« miluju spaní
a dž«zovuu muítku
a mlluju tebe
a líná Jsem až se mlluju Jak ,) • a .Ku •
i riiZuju dřevo
h kámen miluju
a iniluju Železo
a mlluju aklo
Ale tobu mlluju a říkáni to u řik-áiu tl
a všechna má bílá kASe arůioví
klyž ria to myslím
Miluji do sletová opečtma Jt>blU/|
Karla Moruvci.iv.«
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Hrč pri < Dohlaví
00 10 20 dny
muž žena žena 0
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měsíc
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Měsíc, souputník naší Země má značný "vliv na všechny pozemské děje. Fázový úhel Měsíce činí člověka nešťastným i Slastným. O tom se přesvědčili
staří národové žijící v
blízkosti moře, nebot podle přílivu a odlivu byla
závislá Jejich práce na
moři, při rybolovu. Měsíc
působí na nás neustále,
víme-li o tom či nevíme.
Pod jeho vlivem konáme
svou práci ku prospěchu
jednotlivce i celku.
Již staří astrologové zjistili, že Měsíc má větší
vliv na ženy. Proto ai
bedlivě všímali života žen
a fázových (ihlů Měsíce.Na
základě těchto pozorování
došli k závěru, že Měsíc
má také vliv no početí a
na určování pohlaví dítěte před narozením.

T:to teorie je z 85% pravdivá. Provedl jsem
.'•„'. ! Dozorování, takže jsem se přesvědčil, že
• • ,-Áné předem vypočítat o určit pohlaví své.. j < rraího dítěte před narozením.
jjo jsen upřesnil a sestavil do tabulky,
:'< l:teré co každý nó2e přesvědčit, že výpočet
je jednoduchý a velmi stručný«

Otec:
Rok 1904
.13
Den...........12
Měsíc duben....2

Matko:
Rok 1906
5
Den.............. 12
Měsíc prosinec...10

Součet.

Součet

Jak postupovat? Na vvěe uvodené tabulce si
rve vyhledáte svůj rok narození a to tak,
vo vodorovné hořojší části ai vyhledáte de;í.leti o zkřížíte je 3 roky po levé straně
VOky, T&bulka je vypočtena pro roky 1900 ISvv. Zkřížením obdriííto číslo od O do 29. Ku
příkladu rok 1928 má číslo 8. K tomuto nalezen o u čísl" DřiDOČterno měsíc narození, který je
uveden ve spodní části tabulky. Tak ku příkladu ,-ná únor číslo 1, květen 3, prosinec 10,atd.
TC tímto číslům přičteme ještě den, ve kterém
j3ae se narodili. Vyjde-li nám číslo větší jak
30, musíme 30 odpočítat a zbytek je hledané
číslo, což je vo skutečnosti stáří Měsíce daného roku, měsíce a dne.
Toto stáří Měsíce, které musí mít označení
číslice 0 - 29, si vyhledáme na další připojené tabulce "Určení pohlaví" , kde zkřížíme opět
dnv a tím obdržíme označení muž nebo žena. T.J.,
2e so nám narodí chlapec, nebo děvče,
Podívejme se na praktický příklad: Můj otec
se narodil 12.4.1904 a matka 12.12.1906.

Výpočet ukazuje, že jak otci, tak matce se
narodí první syn. Skutečně syn ao narodil
14.2.1927. To jsem tedy já. Výpočet z mého data ukazuje na to,že další dítě mých rodičů a
dítě mé bude dcera.
14.2.1927 = rok 27 + den 14 + měsíc 1 =
= 42 - 30 = 12 ... žena
Skutečně dcera. Rodičům se narodila dcera a
mně také dcera.
Podobným způsobem bychom mohli pokračovat,
ale myslím, že na těchto příkladech si každý
ověří velkou pravděpodobnost určeni pohlaví
dítěte před jeho narozením. Za zmínku stojí uvést, že některé lékařské zákroky výpočet přerušují.
Měsíc má značný vliv. Pod jeho vlivem konáme svoje dílo nebo je také ničíme. Měsíc působí také nepočetí. Kdo chce mít děti, ten musí
využít příznivého postavení Měsíce z doby svého narození. Jestliže byl Měsíc starý 12 dní,

.27 /muž/

27 /muž/

musím si vypočítat lidy v danám roku a měsíci
/např. v prosinci 1966/ těchto 12 dní. Podle
tabulky zjistím, že rok 1968 má číslo 0. prosinec číslo 10. T.zn., 2e když připočítám ještě dva dny, bude Měeíc etarý 12 dni. Tedy
2.12.1968 bude Měsíc svírat stejnon polohufázi-jako při mém narosení s lze tedy očekávat, že bych v tuto dobu byl schopen mít opět
zdravé dítě. Vliv je příznivý již dva dny před
a dva dny po vypočteném dnu.
Môže-li mít Měsíc vliv na početí, měl by mít i
vliv na antikoncepci. Lidé by měli využít postavení Měsíce i v případě, když děti mlt nechtějí. Měli by využít jeho postavení v době,
kdy je o 15 dní starší než při narození. Tedy
když v mém životě byl í/iěslc starý 12 dni mu3Ím k tomu připočítat 15 dní a tím dostávám
stáří Měsíce. Tato doba přinááí většinou tzv.
"ODLJ.V". Kolem tohoto dne je velmi pravděpodobné, že k oplodněni nedojde. Výpočet se vztahuje jak na ženy, +.ak na muže.
Chceme-li bvt v životě áíastni, bylo by dobře,
kdyby mu 2 získal ženu, kde by jejich polohy Měníce stály v pr^tipostaveni. T.j.: I*.i—1 i muž
nebo Sena Mčsíc a tor.v l den, měl by mít jc-ho
riaotávající partner polohu Měsíce l i dn"i, nebo kol«*» tohoto dno a naopak. Má-li někdo MS—
aíc otop? 7 'litů, pek by bylo Sápoucí, aby jeho partner ;ii partneri a n i i" iíc starý . 2 dny,
tn>Lio koléra tohoto i',.--.
Ohceine-li tel;/ í-.ít ilaatu'". využijme fázových
VSIIIM Učnice i: pioM; íchu všech i k prospěchu
svému.

f
w

...Chtěl bych pouze upozornil, Se mSsíc
má větší vliv iia Seuy
na muíe. 2 tohoto již je patrno, ř.e poSlť'jne-li své
rodiče - otce a matku dle tabulky a v.yjde-li jednomu z nich, že se narodí dcera a druhému chlapec, pak žena má převládajíc! účinek. Ve skutečnosti nedusíme počítat mužům dle narození, bude-li
to chlapec Či děvče, stačí, když si vypočítáme tento cyklus u žen. U mužů se
tato teorie uplatňuje pouze ze 60.,
kdežto u žen z 80% !...

m
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Na staré opuštěné cestě u hřbitova pobíhalo roztomilá černobílé otěně se směšně dlouhýma, chlupatýma ušima. Před jeho
packama se sem a tam kutálel jakýsi předmět. Psík radostně po~
štěkával, strkal do věci svým zvědavým vlhkým čumáčkem a zběsile vrtěl krátkým ocáskem. Byl zjevně nadšen hračkou, kterou
našel u hřbitovní zdi.
Tu se pÄea /¿eá přehoupl jakýsi stín a před psíkem se objevila temná postava muže. Pohlédl na štěně - a pojednou ho o<1-'
koni atranou až bolestivé zakňučelo.
"To ee přece nedč-lá!", řekl muž káravě. Psík pod."í3enů odběhl a zpovzdálí nechápavě sledoval mužovo počínání.
Ten se nejdříve rozhlédl., pak a? sehnul, zdvihl ze ztaiS
.ou bílou lidskou i • I !;u - i cainonein •/. ni vyrazil zlotý
fi íiEĽKO YA

Patníky ubíhají dosedu s hlemýždí rychlontí a vfo kolc.T os počo ve čtyřicetietupnovém vedru.Sakra, to jo kopec.Slápnu trochu silněji do pedálů , ul»- brzy
toho ncchám.Il
přece otrok, raději
to vyšlapu pěšky.No konečně vrchol.Tady
někde by r Hl čoľ;
Přer -»..Kečoká.Aci zaso někde chlastá v některé z hospod,které oe v t "
zs ů 7- nepochop!talných
důvodu ne zývr. jí bufety .Asi proto, že miste hektolitrů piva ±?.n r:-jí sudy v í m
a korali y.Sjíždím 3orpontimni do údolí.
Tabule hlé.sdf Valey Cortin^l.Parádní název pro vesnici.U najbližší lavičly zastavuj i." E.me živa.Sprechen Sio Doubcch?"
V dobráckých obličejích eo objevil nochápevý výraz.''Voibiti erglozoště, rusešte?'Kechéjavý výraz čéstočně zmizel a
jeden obličaj radost 3 vykřikl: "Vorbiti
.roiraneštó !řlFito:' c.J. ;te kdybych nevěděl,
že v Rumunsku se mluví rumunsky.Jenomže
když člověk zná z tohohle jazyli 36 slov
pak je jeené, Ze Oe s niri jejich nteřštincu nedonluví .'"Hiltu^oEc" .Ale poděkovat ur.rřn se správným při zvukem.íiodáia na
kolo a projíždím vesnicí.Bufet.Uvnitř
nikdo, jen výčepní ov):.žuje hrdlo alkoholem."^ rog, un biciklete...a rsr^o'7"
Hospodský vyrazil ?, hrdla několik hlasitých citoslovcí, zručným pohybem nalil
dve eki nice rachiu /oheň ve skupenství
kapalné / a pak íuzemnil:"ťarloz vous
France?"! kuš, te3 jsem v joteli.Saroozře jne t"Heparlá", a počal jssm tou noeelými dvě? i desítkami rumunských slov vys'větlov -t, že hledem kol ¿u, taky blázni,
na kole, že nevím kdo jo, ale vím, že
tudy rá projet, že jer a se ztratil, nebo že on se e í ztratil, a že chsi vědět,
jestli tudy nejel...atd.Moje dorozumívací posunky u' or. č .VI hospod f-ký rázným pohybom, za kterého jsem pochopil, žo mám
pít a r. k tepr.-e mluvit.Iľu, co bo dá dělat - t&k t; d y poobědván destilát.Asi za
pfil hodiny okounějící džti b ohronnou
radt etí el-.-Oovaly, jak jaera oo na kole
udržel už po. trstín pokusu a ve o cle si
to odšji.'rovfil Jrllčí :>* •! na tekutém asfaltu.

rého jsem předtím sjol.Typicky rumunský tri!:.Vůbec, b cofJti: t jo to
tady zvláštní.Mnohokrát ja . viděl
prvotřídní asfaltku ktorá byla přerušena padosátimetrovým úee' ep kočičích hlav, sa které by so ani Praha nemucola stydět.Později, skoro no
konci Eľé ccety
napadlo, So je to
na bu-^ní řidičů, e.le asi to byli nesprávná r yälenlta«P,v»rvnský řidič totiž záe.-f'oč spí pořád.Vr. cpťn' u vyznává jevová dvě zárrvJy .Plynový pedál
na doros a soustavně čačke.t klar-.cn.
Houkačku te.'i opravdu řidiči používají při kr.ždó, seber.ape.trnějšl příležitosti a rnohdy jsem byl svědkem
situ .ei, kdy mí3to šlápnutí na brzdu
"šlápli" ni houkne lni.Nevadl rai, když
si někdo léčí kor plexy al"> z tohoto
způsobu, přece jen trochu beli v
uších.A hlavně, kj.zl to doj tra z krajiny okolo.I^rpaty jsou fantastické,
ty se muni vádět.I pro Čechoslovéí,
ktorý j ň «vykly na krásné hory 7.0
Bvó domoviny je tady .leccos opxavdu
Benončnlho.Zi všechno ostatní uvedu
je nádherné středověké kostely v
horských údolích Tranaylvánr.hých
Alp.
Konečně 3jíždítn do údolí, tentokrát ria serpentinami, alo dlouhou,
rovnou, po rovině se s v íujicí silnici. Dobra z:
ní, kopce konči, dál
ee špale pp_rovinč.Vesnice, houf dětí
a studna. Ze st'vviji a ur-vcio t očí in
runpálea.r-lří paradox.Haši»'.2, jako
já ni už ani nedokáže přede t- .vit obce
bez vodovo••u.Tedy jsem viděl vodpvod
jen v pěti velkoněsteoh.Vžtři ricta
nají hydranty, ta bohatší dei nce v
keždó ulici .I-oněl roste ; jí .etuckjy
s rur
n, nebo jen o'ov s í etezem,
což tíhnout r'.horu jo výlon l.oi-rý
aktivního uportovco profooioeí'la.
Mnohé vesničky měly jen j M n u studnu,
anebo si chodili pro vedu do Boneední.Ty lidi obdivuju, já bych to n< •
vydržel.Musel bych bydlet ua břehu
řeky, 1 0 jezera, nebo čeho?oliv,
v čem je vo«*a, protože tnf i. riľ;unDobré, nál: d-i iv5 v Ĺ j k opu3tila už po
fikeu npu vc dveu vědrech dva kilopěti kile ''reeh, protožo silnice za
vesnicí r- -v .tfla d 11» údolím, jnk by oče- tcetry do bytu, to bych n .fť. ol m i
nervov*, n-i.tož ťyí-icly.
kával la?.dý nH-íiaeo, ale :nJ.udne oe stáčela zpiHiy do obrovského kopca, zo kto

Řokl J u h m ľ\pa.Velicj ľo to odobri latinskému -irlzvu pro vodu a tahlo lo
ná země má z J» titiy opravdu hodně .Od
príbuznosti jazyka a?, po ť'wto Con-Jtancu. Nedivím a o íVúiAní'.u, že ae (ji m tady
líbilo, mě taky.Úroda mnohdy dvakrát
do roka, toplé podnebí 1 ktoré český
člověk ?ažije jen m. jihu ¿»lov ono Im
v letníchra':líc ich n z ono mlékem c. vínem oplývající»Tod už věří® toau, když
m? dm?, říkali, že jsou v Huuunalcu místa , kdo jo víno levnôjší vody,
Costa 20 idno fádni rovinou n jon
vidin-- Icca na obzoru mš dokáže přinutit vypotit ještě nejaký ton kilogran.I'r.pravo i ralsvo polo, jehož černozem bych přál r.-, čim zcčdělcůn.Jen
tak nuž c c;á ny:sl pochopit, žs pri ivanží práci r -jí zdo vyšái hektrrové
výnosy r.až u náa.A vuboc, zdajším zemědělcům &o divín.Po polích coló zorně
jezdí n jedním typarn traktoru, o jehož
technických kvalitách si dovoluji silně pochybovat a ltorý naprosto nemůže
zajistit rzchanisoci polních prací.Jak
to vypadá v Živočišné výrobě, nevím.
Zdá so r>i vrak, že jo tc,ci ranuélni práce stoprocentní.Je však voliče pozoruhodné, že zcKodolská produkce ja, v a
Btétním r. 1 ritku, vyšší pru y:lovó.Inu
ruční práce slaví úspěchy a zvláště z
pěstovóni zeleniny bych o-, ~d t'li vzít
přál;lad.Ale z průmyslu nc. . N a j d e o to,
žo v objomu rui:unr,kói;o bo» t od:;ř.'itví
hraje prú ny.il r juŠAr.ovou roli, i ' Iyš
jeho produkce rok od roku vzruš tí- , ale
jdo ni o to, že cizir-^c, áurunakcm projíždějící u<j 3 místním průmysle-; sotkivá především vo for&á obludných ni'kladních autooobilů, jejichž motorický výkon so, dle tuého názoru, opotřebovává
z devadesáti procent na výrobu hluku a
p-ak pochopitelně n<zbývá na jízdní výkon .Jinak' ovš:;m závidím téhle zeni naŕtová l o ž i s k a . A poto.n atr.vabnictví .I<a
nová sídliště v Orudoi by sa máli povinní jozdít divo t všichni naši architekti .To je životní orostředí jedna pohádka .Opravdu byty pre lidi.

Fo vor i t
za ér; l natř;' l
čích hlavích,Lea knučii.Vpr
le »"l;ueureati". ...

V průběhu střetávání nátlakových, levicověeektéřskodo^i:,atických a pravicověburžoasněoportunistických skupin,v době,
kdy so kladou ultimatívni požadavky a
tomné aíly loví v kalý o. h vodách, studenti jsou zneužíváni cizími rozvědkami a
ěorné mercedesy houkají ped olny, přichází na přetřes nova re; li ta.Ha povrchu
sice poněkud tvrdá, o to r l.čí včak uvnitř.Káně zasvěceným k tomu dodávám, žo
jdo o produkt pohlavních orgánu elepice
o vojeo.
Zdálo by se logicko, že česká alepice
snáší čacké vujce.Ve vědomí slepice to•/.u tak určitě jo.K čer.,u v; k ale nedojde, dostane-li české vejce Ira j ku z vJačakého salátu a majom^ovou polovu.V tomto okr.wžiku jako úderem kouzelného proutku i-ěni stá lni příslušnost a stává se
vejcem ruským, Baz jakýchkoli panových a
jiných formalit, bez předešlého požádéni
o zněnu státní příslušnosti.Z h.lediak«
právního jdo o hrubé porušování či Í£;norovéní zákonů naší ze^ě-Proto byla těmte.
machinací® učiněno zadost; by.lo za účelem registrace vejco pojmenováno jciáneai
Henri a byla mu s definitivní platností
přidělena čs. státní příslušnost.' víc
Zvlášt markantní rozdíl človek objeví, když při jode, jako .iá, z ['.earska. • získalo svým novým pří d on: ke n punc švětovosti a t'3dy i kvality.Proč ty úv: hy?
Snad jo to možné připočíst jazykov :.ju
šoku /s liadaram Le nodnmluvíš/, myslím
Před nedávnem bylo v jiatesi politickém
však,že je to v národní kulture.Já ji
časopise vajce obviněno Z antisoci». liati prodevuim poznal v chování Rumunů k ci- ckých a hlavně z anti sovětských on h.' Íí.
zincům.Pokud člověk mluví rusky,musí v
to aby tíhlo k východu,přiklání ¡..r ; r j t-,
první větě podotknout, že není zo SSSH, západ.A navíc doatalo jméno po t m .1 -.:<,a pokud jo z ''Čolioolovacie" pak ho nají padon&mické a francouzské rozvědky,
opravdu rádi. a,/, rvidsňzky .Rěkoli lcrát
takovém zaprodnnci západní burro«, 1
•
jsem klepal za noci v zapadlých vocjnicíc h tálo vejce název", cituji.Tedy ar^i -i
na dyořo a ani jornou se mi nestalo, i» vskutku pádný,Co odpovíš, je»ku v- ,i
b.- (i nepřid£ lili p/» rádní pokoj 11a vyu- Ze jdo o jiného HenryhoTŤoky t>j. «¡j. 1 ,
p/iJHÍ.

ale j«k se to (Invódt on ta trií ?(Jo takbJo
dři t pod kaídé vojeo cedulku, vysvětlující v několika jazycích kupujícím,že vajca, které prňvČ prochází j«jich tenkým
střevem nemá nit: společného se zaprodaným
ageutom.Koby lo by ¡face jen jodnoduááí
nechat původní n«?ov?Potom by mohly nnat&t
komplikace s věsvětlováním,že ono ruské
vajce nntr.n nic spoločného s carem a s feudalismem, Vzhledám V 6 tal i novu temnému období by moly nastat potí ŕ. a ň b názvem sovětsko vejce .onad tody vejce po XX.sjezdu?
Ale dost lo;jrac8.Mě oíiobně je spíše velice smutno..¡mutno z t,oho,ža už i vejce ae
stává v očích některých lidi měřítkem přátelství či nepřátelství k ížovětokómu evazu.
Jak pošetile ai představují v onoci časopise, že někdo někomu dá najevo přátelství,
tía»,20 po nóm pojr.--.nuje vejce obložené
via sok y &> oalátemírřételštví os nezíítká
pochlebováním ale činnm.ťroto to bude jen
a jen .in, který nás spřátelí.Záleží na
druhé straně, jaký čin od ní vzejde, 7. ti leží n» ní, zda napraví bezpráví,kterého se,
tenkrát ještě na syém opravdovém příteli,
dopustila.A získá—li zpět svého ztraceného
drula, nebude se muset, obnvat toho, za ar.
mu dii. n j e v o své přátelství jen tím, že yo
něm pojmenuje vnřené vejce.
Vladimír Janko

Z pradědečka zbyJ a ném
jenom ťajfk« pouhé
a 7. tetičky Emilie
je na stěně čmouho
Copak ee to tady dělo
plamen sežral tvoje tělo
houpám ae nad propastí
a kvičíme radostí
Z té propasti zimně táhne
atomový žhavý mrnk
je to děti všechno Bnadné
budem táhnout tuky tak
Kdo co snad znal
brzy ztratil
mo7.ek není děrný ět.ít
2«

z o nič žral

kdo to přežil
ae strašnou vůlí ještě žít
Tam uprostřed spáleniště
travička se zelená
všichni pôjdem na 6wetiště
i ta dívka pobledlá
Vezmeme ai zase kyje
půjdem honit zvířátka
tam už člověk lidi bije
pro spálený kus prasátka
Za nějaký miliónek
rokň co se převalí
budou vědci zasvěceně
dumati nad kostrami
Třináctý den redoBti
smrt vesele jšaó

Třináctý den rad on ti

vrhnua» ae na koati

Bmrt voeele jásá

jé to bude krása

vrhnoari ho na kosti

Jé to bude krása

jé I o bude krútia.

Jé TO Wlilii HRŮZA

18.ll.19t6
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V životě mém bylo mi splnit několikero důležitých úkolů; jako poslední
dkol jest mi napsat vědecké pojednání o rozdílech mezi jednotlivými
strunnými hudebními nástroji.Jak
na to ale koukám, kdy mám začít,napadá mi, abych neskončil řekněme u
basy.To by bylo lepší raději tou basou začít,i když zase, znal jsem jednoho pána a ten začal v jedný restauraci vyprávět o base a za chvilku
ho vyhodili ven, nebot, předposlední
i poslední vrchní šli před nedávnem
do vězení.Ale,tak začnu houslema 8
bude to.
Houale jsou velký hudební nástroj
což se dá určiti např. podlo toho,že
Faganini byl velký hudební miatr a
kdyby hrál na nějaký menší nástroj,
který by mu nešel k poai.nvě, ženský
by po něm tek neSí Lely.Fot.oia -fiky
proto,že můj jeden obézní přítel každou středu n pátek. tvrdil,žc jde do
hou3lí »Musím 30 přiznat, že icm mu
nevěřil,až jednou,v sobotu pi jšel poškrábaný a odřený a vysvětloval ffi,že
se v houslích pokusil políbit paní
učitelku.Bylo mi jasný,že housle nejsou zaee tak velký,aby se tam mohla
pohodlně miliskovat dvojice,že asi
při obracení paní učitelky na záde
štrejchnul líčkem o etěnu a přivodřel
se.Ty škrábance byly dosti výmluvné,
abych mu už uvěřil,že do houslí opravdu chodí.Na houslích rozeznáváme krk,
luby, dvě boule, struny e konečně x.obylku.Luby se ještě rozdělují na podluby a zaluby, jak se zpívá v písni:
"Podiubem,za íubem,měla jedna dvě."
I u některých lidí bývá jako častší
rudiment zalub.Krk slouží k tomu,aby
spojoval hlemýždě na konci houslí a
dvěma boulema, ve kterejch jsou opět
dvě škvíry, aby mohly dejchat. ty kobylky, co hrajou,když se šmytcem dráždí
strůny.Jedna kobylka je co by rozvědčík na vrchu houslí,bývá zpravidla
ostražitější a je obtížné se na ni
dostat.To pak mívá houslista vztek,
když se mu na ni někdo dostane a říká ae o něm,že se mu dostali na kobylku. Ještě ke způsobu hry na housle;
houslista vezsae předem nakalafunovaný
šmytec a houslovým klíčem si odemkne
housle,překontroluje,jestli mu nikdo
neukradl kobylky,zamkne houslejiným
klíčem, totiž klíční kostí, na kterou
ai housle položí a pak dráždí hladivými pohyby struny,ty dráždí kobylku rozvědčíka a dirigenta a už ae hude.Kobylky spustí s hrajou n hrajou,Hrajou-li příliš dlouho,zpravidla ne zapotí,
housle navlhnou a pak se pověsí na šňůru na prádlo pomoci kolíčků, jež jsou
pod hlemýždě» a na něž jsem ve výčtu
zspomněl.Housle se rozdělují jeátě na
první a druhý.Ty„druhý ale asi slouží
ke cvičení, nebot jsem znal jednoho
houslistu, co hrdi v naíetn divadle první housle a teti tíkal, že doma hraje
druhy hnisale. Tak to, myslím mínil, že
jako doma cvičí.
Další strunný nástroj je violou
čelo.Hrává zpravidla .jr-dno a v orchestru stojí před ostetnimi violony, proto violon Čelo.Híkali mi o ri*m, že to

jsou trochu nafoukanější housle,což
se dá vysvětlit, že na ně hraje známý violončelník, sovětský Msti'slav
Postropovič•
Za zmínku etojí taky, myslím balelajka.Je to takové rozpůlená tykev;
(tykev je docele duté, šišatá hlava),
tykev s držadlem. Nejvíce balalajek
je v zemi, kde těch dutejch,šišatéjch
hlev mají z celého světa nejvíce.Holt
umějí využít ksždé maličkosti (i tykve) až do krajnosti.
Málem bych zapomněl na kytaru.
Tak kytara je vlastně zdřevnatělý
ženský torzo s držátkem.S držátkem
proto, že každá žfinská se musí pořádně drřet, aby se nespustila a aby nezačala hrát co chce.Je to ženská silné temperamentní, ale taky cituplná
až plačtivá.Asi to bývá špaňělka.Je-li to taková tenoučká američanka s
postnvou Twigy, říká se té kytaře
ukulele.Hrnje tišeji a unyleji.
Fotom taky harfa e lyrn.Lyry jsou
•už jen v Itálii s každej jich chce
mít co nejvíce, kdežto harfy jsou už
dplně na.vymření. Harfy se dávají,
stejně jako housle do futrálů, jenže
houlse ve futrálu jsou housle ve futrálu, kdežto hnrfra ve futrálu je cimbál nebo Klavír.No a koukám, že přeci
jen asi skončím svůj výklad besou.
Tak baaa je víceúčelový nástroj.
Je podobná houslím, jénže ty škvíry
v boulích má o něco větší( aby se dobře chladilo to lahvový pivko, co se
někdy do bosy dává.Ovšem na konzerty
a do opery se chodí bez těch piv v
base, asi jsou spíš v basmanovi a bsBa je pak pěkně nabručená. Nevím, zda
je basa větší než housle, nebot. dříve
koloval mezi lidmi dobrý vtip, že se
do bRsy dostal i Barák.Myslím ale, že
BBrák mohl' chodit taky do houslí n tsk
se asi co do velikosti housle a basa
neliší.Fodle slov piana Horníčka se dají housle dobře utajit e z vyprávění
jednoho známého z pivovaru vím, že i
taková basa se docela slušně utají.
Tak nevím, nevím.Ale zapomněl jsen^
že majitel basy se jmenuje Primas.Cesto se to chrobáci., co jsou v base
místo kobylek taky zapotí, e pak se
basa muší sušit. Avsuší se za karanama, jak zpívá píseň:"Stála bosa u Primasa,za kamnams stála".Basa má taky ko
líčky, ale ty slouží k oklamání imperialistů, aby si besu spletli s housle
ma a v domnění, že jdou do houslí, dostanou se do basy.
Ko, to je tak sai vše, co vím o
strunných hudebních nástrojích.
-mik-
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Stnví se nová kolej.?ľení to pro nás novinkou, ale to je tak všechno, co víme.
poväechnosti i podrobnosti ¿gem se
zeotala vedoucího kolejí VŠ Z, pana Nožičky.
Kebylo by snad bez zajímavosti vědět, jak bude budova vypadat, bude-li
členěna na bloky, nebo vcelku a približná kapacita.
N: Kolej" budou tvořit dvě samostatné
budovy, spojené přízemním koridorera.Bydlení asi pro 500 lidí.
....: Ano. A na jaké novinky v zařízení
se můžeme těšit?
IC: Ubytování budeme řešit bunkovým
systémem. Výhradné dvoulůžkové pokoje,
budou usoořádány tak, aby se nedalo umístit další lůžko.Vždyvdva pokoje, každý
se samostatnou předsíňkou a spglečná
koupelna budou tvořit jednu buňliu.V předsíňce, která bude sloužit zároveň jako
kuchyňka, bude chladnička, nad ní pracovní stolek a vařič, dúl potom vestavěná skříň. Větrací zařízení zamezí hromadění páry. V pokoji, kromě.dvou gaučů
najdeme dve skříňky na lůžkoviny, knihovnu, dva psací stolky, stolek a dvě
křesílka. Pět zásuvek a stropní svítidlo zajišluje možnost dostatečného osvětlení. Okna budou mít pravděpodobně čtyři křídla, budou se dát otvírat vertikálně i horizontálně.
....: Bydlení tedy přepychové. A klubovny
nebo společenské místnosti?
H: Jistě. V budov?, bude velká Vstupní
hala a pro společenské místnosti bude využita i spojovací chodba. Ještě snad, že
oddělená schodiště maji zaručovat "tichý
provoz".
Problémem na koleji je stále telefon.
H: V to.r.to směru se snad není třeba
obávat. Kolej bude mít samostatnou cen•trélu a v každém pokoji bude telefon lí
hovorům odcházejícím bu.de možno použít
hovoren, která budou na každém podlaží.
....; Takže fronty u telefonu báti se
netřeba.
N.:To určitá no; Ani prát nebudete
muset v umývárně, počítá se s kompletně
vybavenými prádelnami. Ty se zřizují i
na této koleji.
....: Jedna záludná otázka se týká termínu dokončení,
N: To skutečně nikdo neví, ale plánujeme bydlení od šk.r. 1970/71.

....: Doufejme tedy pevně. Kohla bych
se vás ještě zeptat ha méně populární
problém těchto kolejí? Kám na mysli
např. tekoucí sprchy apod.
K: Podnik, který loni opravy prováděl nyní svou práci bezplatně předělává. Izolační bmota se búde dávat i do
ostatních sprch, které nejsou v provozu. Opravy by měly být hotové do konce
dubna.
....: To by bylo výborné. Zmiňoval jste
se o prádelnách.
N: Ano, v suterénu se zřizují prádelny /samostatné boxy s pračkou a ždímačkou/, před každým boxem dřezy na máchání. Ve vedlejší místnosti budou uzamykatelné boxy na sušení.
Takže odpadnou ztracené svetry a
vůbec, máme se na co těšit. Děkuji vám
za množství poskytnutých informací, vypadá to nadějně.
j.sedláčkova

M IH\ A N K E T A

1

"i>

Vážení přátelé,
odpovězte nám na následující dvě
otázky:
1, Jaké by mělo být vybavení bu- .
doucíhc pokojíku na koleji?
2, Lá se počítat s pokoji pro studentské manžele?
Vaše odpovědi zpracujeme a předložíme
vedení koleje k posouzení a k případné
realisaci.
,
-red-

1
r

cmm

,

u
SUCUbOlAfcUo

2DA&

TI 2AP4VEJE.
V^RUCE.ÍJÍH

SĽŕŠCC-Ll

SLOVO o
„CULVJHtaľ .

NA Si-AVME TAŽENf

ZDATKJl C H O D C I A

?\TC\

VE7TE, Z E VÝZVA TÉTO
iLOtfSktf P O D O B N A ' , V Š E

ÍVJALE2ITE NOVAČKU H
/i
OSVĚTLOOICI "SE CHVÁTÁ.'

Ze kráčení k Chiusir.í ule f"~ery a aaj••letro zdezorientovati se viOe. Bye-ne . a tradice progresivních konců sedlác'rých navázali,
^ychc;. začali, ::dc oni padli a padli tam, kde
oni chtěli skončit.
Dne JO. aprílja tažení nosie začne o
äesté hodino ranní od kolejí zdejších. Z T6šnova /7.1C/ pak taženi ocelovýr. ořen, čufio,
jole to venku ořois spěti k Poděbradům budem.
Pt»3ky k Chlumci, kde. pal: k dobn; dúmo předku
jednu vodku.
K večoru už pak čefcot bude rozjásaná
Prr.bn na hrdiny od Chlumce.
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V:: li inu kolejáků,při používání současných sprch nerudá, proč v n\ch nojt ou
inotnlováhy skřínky, nebo alespoň poličky nn od ložena ? svršky. Situaci a
čert vybavení koleje t:.k zr-cnr. u:u je
pouze radiátor ústředního topení.
c *> r Ti
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'voleje D :;e vyck/tují obý-

va co .u kteří -ul-k j oválení dcmr,-\f-.tru.ji svérázný.
'.mg*. ' .Keni uoaud
".
i." vo, aěa ,;.. ¿ií .v.'.'-..
.kvetli se jedná o ojedinělý zjev žiydčicha' c e sv cázn.;.>.5 vlastnom-: v. V přvCpac..., 2e to.ito živočich ucítí nutkavou
potřebu jít na záchod a užít ho k úče'A

I
t'á-i? tu čest osnáait našin čtenářům,
2c n c úolčísi úsilí tyla vytvořena Liga fakultních cr r.-opiv3tt.Tige vznikla
20.vk-.orn ve 21-0', hod v SkkSu strojní
f .-.kulty CVUT na Karlov: ráme-stí. Blcvíj;' :.* vslvku r v
.iku twtí? ovgani.-Mce
e.', redakce 21i5:íf« A'SCK?/. liga vzni':". . na Bíkiade po iřoby fakultních
čac-'.'OÍrvú koordinovat ¿vo.il činnost a
získa-".t bot.;tňí -i pohotovej!í informace. ľ.lavaív důvodtiM tu ak byla touha .
po. alespoň relativná, pevnejší jisto':? pred nepřísní osudu. Ctašky • oličoritc-' a vzájemné pomoci jsou proto
ústředním té-iatea činnosti táto orgi-.nisecs.
Zakládajícíei člery li y fakultních časopien jsou: 32i:;ír /VSCIťľ/,
Elektron /??,:., Wľ Brno/, Buchar /strojní fakulta i'IVU'J/, Spiritu« /VSOUT Pardubic;/, ¿i Impuls /YkZ/.
První okeí nové založené 3if.y bylo
svolání semináře fakultních časopisů
z celé republiky, kcerý as uskutečnil
ve dnech ÍL3. a 14. března v Skkíľu. Jednání semináře -so srbývalo jak oxázka.-.i tisku a techniky tisku, tak i celkovým .pojetím vysokoškolského časopisu. ¿ako takového. "Diskusi na téma n
nápla í\ celková úloha časopisů ve studentek'm hnutí, politická angažovanost,
kulturní přínos atd. pohltila pak zbytek času, který byl jednání vymezen.
Vcelicu lze říci, že seminář byl přínosem hlevne díky navázání nových osobních kontaktů mezi redakcemi a pro nás
navíc i důl:ladnou instruktáží pro příští období přechodu k tisku na rotaprintu.

BĽhem jednání semináře přistoupily
další časopisy k L7Č. Mezi jinými jsou
to Balila /VŠZ České Budějovice/, Lef
/VŠZ Brno/ a Ekonom /VŠ3/.
Všeobecně se očekává, že se v podobné výměně zkušeností bude i napeíŠ tě pokračovat.
-ryVE
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dnech celýivi prízemím ¿écka.ľvac ejdc

tuk žádostem uklkr-v-L-;k o zvýš e -.í p kútu a také svému inzultovaní svými, kolegy.

V pá tán patře koleje C jo uklísočkeni
uoestevnš zvyšována využití pisoárů.
Z původních šesti už jen dva sloráí
ke svému účelu.
ostatní uklísc-eí
po.-sonál zacpal papíry.původy ne.k-;ou
jasľsd, kolují vš..k povesti, ž o tak
chrání pisoáry před cípoeřebením

Bcdukce Impulsu přijme kvanta píti-řek.

Těšíme se na Vaši delší spoľvpráei
a doufáme, že nad Vašimi dopisy budeme ¿r.pci i nadále pokračovat v tě to
zdravé činnosti.
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Každý iná jiruvo r.a svobodu pfosvúdcíení a projívu; io'.o
právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro svá přesvůdč-onk
« y.ahrnuje právo vylilodávat, přijímat a rozšiřovat informace
a n>yš)enky lukýiníkoli prostředky a bez ohledu na hranico.
VSeobecnd deklarace

EDltNf

STŘEDISKO

lům pro ráj určen,/ei, pošvu-vije takto:
"Sedne na íáíeu, zbaví s a produktu metabolismu, utrhne obrovsky kv— papíru,
s tí- to. hovno přikryje". Po tom klidně
c<ojdo, aniž by so po: --.rol o srp Ir. -ní
kanelisaoc.Tahu t za šnúru ho esi nikdo
n s i č i l . š-cafámo, že po přečtení tito
state to dokáže a tím" zlikviduje nepříjcaur.'.: packy, ploi ...,'cí se v tjekto

lidských
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