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Jestliže ano, pak se pokuste získat podp i s y třiceti studentů, čímž se stanete
kandidátem pro volby nového fakultního
výboru elektrofakulty.0..."

KÄIDU

/Piskát s tímto obsahem lákal na VŠSE
všechny ctižádostivé maže £ žen; k životní kariéře - pokud se ovšem mohli ve
svých indexech vykázat razítkem "GNLY FS",
p e m m i í ě
« M T pro příslušníky jiných fakult zatím tato
perspektiva se neotvírá. Eližší vysvětle§
j
ní k* novenu způsobu voleb svazáckých
funkcionářů nám počal zástupce fakultního výboru FS GoVidemann;/
š e u v / z a ,
„ m t a , 1fi0do n áváho
h 0 ffakultního výboru
"Kandidáte"
- svazák s elekod posluchačů
*
30 hlasů (z libovolného ročníku) a doloží tyto hlasy podpisy„Každý posluchač může dát svůj hlas Jen
Jen ječnou« Vlastní
volby fakultního výboru proběhnou na fakultní konferenci CSM dne 6» května
tímto spůsober.: delegáti obdrží seznam kandidátů» £ něhož- zaškrtnou sedm
jmen podle sváho názoru nejvhodní jSícho Kandidátky, n: nichž bude zaškrtnuto
méně nebo více naž sedm jmen budou neplatné» Hlasování tedy bude tajné«
Kromě toho budou éra týdny před volbami vyvěšeny fotografie a charakteristiky vSech kí a: 'i -'i át i
se snimi mohla studentská veřejnost seznámit",
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Držíme palce studentům z elektrofakulty, aby se jim tento pozoruhodný experiment vydařil«, Oni totiž mají originálních vi;cí na svědomí více« Například
jednání o studentský klub na koleji nebo HľĽE PATíK TABĽ5« Posledně jmenovaná vše je des ke. z hobry polepená bílým papírem o rozměrech 1x2 ; na níž
může k í dý r.tudent nebo pracovník školy pověsit lístek papíru s názorem na
cokoliv nebo s odpovědí na názor kohokoliv» Tato HICE PABK TABLE je umístěna ve vestibulu techniky v Nejedlého sadech a těší se velkému čtenářskému
zájmu kolemjdoucích» Ani byste nevěřili, že se u nás ještě nejdou lidé,
«
kteří by si presidentské volby například představovali tak, aby si národ
mohl vybrat ze dvou kandidátů, z nichž každý by vedl svou vlastní předvolební kampaň.... Zajímavé je, že dosud nikdo se nesnížil k vulgárnostem nebo
nevkusnému zesměšňování, ale že všechny příspěvky jsou míněny v podstatě
vážněo
id.

yŠK dotuje některé zájezdy pro studenty vysokých i středních škol.
Jedná se o zájezdy pořádané Cestovní kanceláří CSM. Městská vysokoškolská rada rozdělila zájezdy, jež dostala k dispozici, takto
/přihlíželo se k počtu svazáků na jednotlivých fakultách i k celkové
práci fakult/:
Bulharsko
KDR
Jugoslávie

v

PF
3
5
5
LF
3
6
5
FE
2
5
3
FS
2
4
4
Bulharsko: 29o8» až 17«9., cena 1385 Kčs
Jugoslávie: 20»8» až 28»8., cenc 1735 Kčs
NDPí:
808« až 25»8», cena 56O Kčs
Výběr účastníků provedou jednotlivé fakultní výbory, především jako
odměna za dobrou svazáckou práci«

-a-

V březnu
navštívila delegace FV CSM elektrofakulty
VSSE Polsko, aby "přímo u pramene" poznala život, organizaci a činnost polských studentů. Na Slezské polytechnice v Gliv/icích jsme besedovali se členy Rady
uczelniajnej (Školní rady)-.ZSP. Toto je překlad našeho
rozhovoru natočeného na magnetofonový pásek, který má
FV GSM elektro pro případné nedůvěřivce k disposici:
/*»!
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Nejdříve otázky pro předsedu RU ZSP Henryka Herboczka;
CO .1e to ZSP a" co ZM5 a jaký je mezi nimi rozdíl?
ZS? - Zrzeszenie študentov? polskich - je všeobecná studentská organizace. Její'
členové pocházejí so y3och polských vysokých školo Do ZSP patří okolo 90% polských
vysokoškoláků*
,
ZV3 - Zwiasek mlodziezy socjaliatycznej - je mládežnická org&nisace, jejímž
cleném so může stát každý ciladý člověk. Tato organisace má chrakter ideově-politický* /Pozn. překladatele - ZLJS je tedy obdobou našeho Ssií./
ZSP řeší všechny problésy, ktoré studenty zajímají a snaží sú řídit svoji práci
godlti 3t;tráho hesla: "Hic studentského nám není cizí".

Odkud Rada uczelniana dostává peníze na svoji činnost, kdo ji financůie
jaký má roční -rozpočet ?
'
Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, které jscu 10 z% za semestr.
Takto získané paníze rozděluje Rada naczelna /ústřední rada./ ve formě dotací jenotlivýn vysokým školám /školským organisacíV* Kromě toho dostává státní dotace,
dotace od ¿koly a od průmyslových podniků, které se nacházejí v oblasti danó vysoké
školy. Mimo to získáváme peníze z činnosti studentských klubů a kina "X" - niáme
vlastní studentské kiňc. /Posn. překl. - kino je moderně zařízeno» má Široké plátno/.
Z těchto všech fondň bereme později peníze na programovou činnost, jako jsou prázdninové tábory, vědecké skupiny a kroužky, kulturní činnost atd.

Kolik je v Gliwicích studentských klubů, kolik je tady studentů» Odkud
jste dostali budovy a zařízení klubů ?
"J nás aa Slezské polytechnice studuje okolo 5.000 studentů na denním studiu.
V této chvíli máme tři studentské kluby, kino "X" - jak jaerr. již vzpomenul. Jestli
jdu o jinou kulturní činnost, tak mohu jmenovat studentské divadlo, rmdiouzly /vlastní studentské vysíláni v rozhlase po drátě ná kolejích/, studentský pěvecky sbor,
klub "'Pro musíca", fotografický klub a jiné.
Na zařízení jaK kluoů, tak i kina "X", které ae nachází vo studentském domě
kultury, jsme část peněz získali ze státních dotací, z dotací města /to byly adaptace budov, které jsme využili na zřízení studentského domu kultury/. V, domu kultury
mimo kina ae nachází klub "Spirála". Tato budova ořive patřila městu. Nfe její adaptaci část peněz poskytlo město, část Škola, část byla z našich vlastních fondů.
Jiné kluoy, jako "Gwarek" a "Kropka", které se nacházejí na kolejích, vznikly adaptaci prostor, které už dříve patřily škole. Využili jsme prostě nevyužité místnosti
na kolejích. Na tento účel jsme získali peníze jax od školy, tak místních podniků,
které nám doposud vždy velmi ochotně pomohly.
Jestli jde o roční rozpočet, uchu to ukázat na
••
přiklad» ¿dubu "Gwarek". Tento klub ročně vydělá čia•
toho sioku cca 15o ooo ¿i, zatímco výdaje spojené
ľ
P
s programovou činnosti tohoto klubu ročně čini
|
|
loo ooo zh. To znamená na konto RU jde ročně 5o ooo zi,
které vydáváme později na jiné akce, jak kulturní, tak
tělovýchovné a vědecké. /Pozn. překl. - úřední kurs je loo.- z* - 67.- Kčs/
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Máte ještě rějakové dodatkové zdroje financí ?
Jak jsem už řekl, dostáváme peníze od podnikli. Mohu uvést tento příklad» Právě
v této ciobě buduje naše RU nový studentský klub v Bytoai pro studenty naší školy,
kteří žijí v tomto městě. Tento klub je zcela financován podniky, které se nacházejí
v našem ivojewodotví.
Dalším zdrojem získáváni dodatkových fondů pro ZSP jo studentská burza práce. Tyto
burzy jsou ve všech městech, kde jsou vysoké školy. Z celkového důchodu burzy dostáváme
asi 20%.

Jaká je struktura ZSF ?
Nejvyšší instancí v ZSP je kongres, který je svoláván jednou za tri. roky. Mezi
kongresy je najvyšší' mocí Rada naczelna se sídlem ve Varšavě. V čelí RN stojí plénum,
v němž mají zastoupení jednotlivé vysoké ŕkoly. Konkrétně naše RU má v EN tři zástupce.
Mezi plenárními zasedání je nejvyšši instanci výkonný výbor, v jehož čele stcjí předseda,
místopředseda a vedoucí jednotlivých koriisi.
V jenotlivých městech vypadá struktura ZSP takto; Je-li v městě více oko], jo zde
Rada okragova, která koordinuje práci 33P na jednotlivých školách. Jako příklad rěsta.
s jednou vysokou školou mohou slouřit Gliwico. Máme zde RU s právy okruhové rady /RQ/.
Je-li v místě více vysokých šxol, podléhají P.0 školní rady, které jsou na každé .ľ clu.
Má-li škola více fakult, existují; na.každá fakultě fakultní rada. V každém ročníku je
ročníková rada a jí podléhají tzv. organizátoři kroužků. To je organisace ve směru svislém. Jestli jde o složení ve sněru horizontálním, tak v každé radě je činnost řízena
jednotlivými komisemi. Jejich po Set se pohybuje od šesti do osmi.
Nejdůležitěji prací, kterou se ZGP zabývá, je .studijní činnost. Dále existuje komise kultury, která řídi práci klubů, studentských divadel a kabaretů, zájmových kroužku.
Tělovýchovná činnost je řízena komisí turistiJiy a sportu. T s organisuja jak turistiku
masovou /různé srazy, rajdy ap./, tak specializovanou - v našta městě to např. je turisti
ký klub, klub sportovního potápění a klub horolezců, klub vodáku, činnost ekonomickou
řídí ekonomická komise. Ta se také zabývá udělováním podpor studentům, kteří se dostali
do těžké situace /úmrtí či nencc v rodina ap./. Mimo to se zabývá takovými záležitostmi
jako výživa a zdraví. Dalšími komisemi jsou komise organizační, komise propagandy a informací a kolejní komise. Této komisi podléhá na každé koleji kolejní rada. Mimo to máme
zahraniční komisi. Ta organizuje zahraniční turistiku, jak kolektivní, tak individuální.

Chci být jiný
otrhaně práskají svátky jara
Babička s ošatkou .
prodává ohraný stesk
j
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Pomalu ohnou pruty vrb
horkou vodou je třít
dno vyplést
velikonočními kraslicemi
Ráno střihne jaro domy k nám
kříže po rámech
je zmrtvýchvstání
•
Ani jsme nebyli spolu na květné netkli
Pozdě jsi usnula
Do večera po kočičkách bílo
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ZS? udržuje živé kontakty ae zahraničními mládežnickými organizacemi. V tomto roce např«
z nači žkoly pojode 300 /třista/ studentů na zahraniční zájezdy« Na zahraniční praxi v
rámci iASTEodjede 30 až 40 studentů. Mimo to provádíme decentralizované zahraniční praxe
na základě vlastních kontaktu. Na tyto praxe odjede asi třicet skupin po dvaceti studentech!
Dále v ZSP 6?:Í3tují tzv. nezávislé orgány. Jsou to kontrolní komise a soudružské
soudy. Tyto orgány existují na vtiech stupních. /Pozn. překl.- nejsou jim však na rozdíl
od.ČSM podřízeny/.

Jaké je postavení ZSP ve společnosti ?
U nás v Polsku máme tyto tři hlavní organisace nládeže: Zwiazek mlodziežy wiejskiej /vesnické/ a Zrzedzeínie studentow polskich. Student se může stát členem každé
z těchto organisací. ZSP, jejímiž členy jsou výhradně studenti, je rovnoprávným partnerem ostatních dvou organisací. ZSP si avoji vysokou posici ve 3polečno3ti vydobylo svou
výraznou a konkrétní činností, jejíž správnost se za dobu patnáctiletého trváni naší organisace plně potvrdila. ZSP jako organisace studentská, jejímiž cleny jsou prakticky
všichni studenti, je reprezentantem zájmů studentů u centrálních úřadu, aí to jsou jenotlivá ministrstva nebo ústřední výbor strany.' ZSP samozřejmě prostřednictvím Ústřední rady
reprezentuje zájmy studentů a ve všch těchto orgánech nalézá co nejvyšší porozumění a
podporu.

Jakým způsobem jsou v ZSP organizovány volby ?
Volby do všech instancí ZSP jsou všeobecné a každý člen naší organisaoe je povinen se
jich zúčastnito Kandidáta do jednotlivých instancí může přihlásit každá 30-flenná skuskupina, která se prokáže svými podpisy na listině. Všichni tito kandidáti jsou potom
uvedeni na volebním lístku. Kazdy člen ZSP účastnící se voleb, musí na lístku -ponechat
nejvýš tolik kandidátů, kolik jich v daném volebním obvodě může byt zvoleno. Každý lístek,
áa kterém by nebyli vyškrtáni kandidáti, kteří se podle mínění voliče na danou funkci nehodí, takový lístek je neplatný«, Mimo to jsou volby tajné a každý má tuto tajnost zaručenu
tím, že jména vyškrtává za zástenou. Voleb se může zúčastnit každý studůnt, i neSlen ZSP.

4 nyní otázka pro předsedu kulturní komise Jacka Krywulta: Jaká je charakteristika klubů; dostávají lidé v nich pracující nějakou odměnu ?
Jak tedy bylo už dříve řečeno, máme tři kluby: Gwarek, Spirálu a Kropku. Prostorové možnosti toho kterého klubu určují jeho charakter. Tedy po radě: Klub "Gwarek" je
naším největším klubem. Pracuj? v něm tyto sekce- hudobni sekce /orchestr/j 3ekce m e chanické hudby /magnetofony/, sekce výtvarná, 3ekce filmová. V jednotlivé dni potom

JIŘÍ MOC

SPIÍTKY

Jaro se zbláznilo
už týden si zpívá zpátky
Já ani do hospůdek nezavítám
nějak mi vadí
sněženkové bezy
Tvé únorové pláče to věděly
Už je to měsíc
ale odejdeme oba
V téže jablkové zahradě
se nádoby naplní
I ty jim.povíš
kolik chceš dnů
i kolik já jich platím
i

každá sekce předvádí výsledky své práce. Uvedu přikladl
V rámci hudební sekce působí v klubu orchestr složený
výhradně ze studentů. Tento orchestr vystupuj na tanečních večírcích, které v "Gwarku" pořádáme třikrát
v týdnu, ve středu,•v sobotu a v neděli. Mimo to hudební sekce sama skládá taneční písničky a vystupuje
s nimi v celostátních akcích, jako je například "Studentská písnička měsíce". /Pozn. překl.-poslední celopolský festival taneční písničky v Opoli v hrála písnička tohoto orchestru/. Sekce mechanické hudby se specialisuje na 3bírání nových nahrávek taneční a big-beatová hudby, "tyto nahrávky používáme na tančních večírcích. , Sekce filmová, která je do3t dobře technicky vybavena, natáčí filmy. Tak například natočila film
z "Igrów žakow ¿liwickich". /Pozn. překl.-Svým charakterem i termínem odpovídá našim Majáles, jedině s tím
rozdílem, že trvá tři dny./ Mimo to natáčí filmy z letLiboru ?iSP,ze života školy a ze života studentů.
Uvedl oych 3tručně týdenní program klubu "Gwarek".
V pondělí klub uvádí pořady, která připravuje'klub "Pro
mu3ica". Jsou to pořady věnované popularizaci vážné
hudby. V úterý filmová sekce promítá filmy v rámci
Kina dobrých filmů. Jsou to filmy vysoce hodnotné, speciálně vybírané. Tyto pořady jsou
přirozeně oezplatné. /Pozn. překl.-Jc to umožněno tím, že půjčovna filmů zapůjčuje ? ,udentům filmy bezplatně, nikoliv jako u nás celovečerní film. za 90.-Kčs./ V další dny máme taneční večírky, různé kvizy, večery u telvize, různá setkání atd.
Druhý klub, "Spirala", který má menší prostorové možnosti, pořádá akce estrádního
typu. Vystupují tu různé kabarety, divadla malých forem, konají se tu setkání s vynikajícími lidná, jako jsou např. divadelní a filtroví umělci, literáti ap. Vystupuje tu také
naše studentské divadlo "STEP".
Třetí klub, "Kropka", je klubem studentského tisku, dyl to v Polsku první klub toho-to typu, ale dnos už není osamocen. Klub ae především věnuje popularizaci tuzemského
i zahraničního tisku. Ha regálech j3ou zde vyloženy naše i zahraniční noviny a časopisy,
které si zde každý student může přečíst. Tento klub provádí besedy ae zajímavými lidmi,
jako např. novináři, kteří se vrátili ze zahraničí ap. V každém klubu je samozřejmě umístěna kavárna.
Kluoy svou činnost opírají o aktiv studentů, -kteří zde pracují ze svého vlastního
zájmu, bez nějaké peněžité náhrady. /Poz». překl.-Plat dootávají zaměstnanci v klubových
kavárnách-j sou to civilní zaměstnanci v normálním pracovním poměru ae ZSP. Dále určitou
úhradu dostávají členové orchestru za vystupování na večírcích a promítači v.Kinu dobrých filmů./

Pro srovnání uvádíme, jaká je současná situace se studentskými
kluby v Plznio Hlavně z iniciativy svazáků z elektrorakulty se
již delší čas vede jednání o vytvoření studentského klubu na
koleji v Máchově ulicio Původní záměr byl takový, aby si klub
spravovali studenti zcela ve vlastní režii. Bohužel ekonomická
samostatnost nebyla Městským národním výborem povolena, jelikož
ČSM není výrobní podnik. Řešení se tedy nyní hledá v tom, že by
tento klub patřil hospodářsky pod správu kolejí a mens, přičemž
studentská správa klubu by musela být zcela bezplatná» Co se týče
vybavení, jsou přislíbeny dostatečné prostředky jak od MŠK, tak
od ČSM. Pro začátek bude klub působit jako studentské hospůdka
s občasnými zábavními program^«
red.

Nevim, jestli se vysokoškolská rada ÚV Č3M domnívala, že redaktoři studentských časopisů holdují marcipánu, ale faktem zůstává, že pro setkání vysokoškoláků-redaktorů byly
vybrány Pardubice.
Protože jsme lidé zvídaví, nezajímaly nás jen věci kolem studentských novin, ale i
samotná prostředí - areál Vysoké školy chemicko technologická v Pardubicích - Polabinách«
Z celkového počtu 1 200 studentů je celá tisícovka ubytována v moderních kolejích - jsou
to tři sedmiposchočíovó budovy navzájem spojené chodbou, a tak vzájemné přátelské návštěvy posluchačů obého pohlaví jsou bez rizika (promoknutí cestou). V koleji je i fotokomora
se třemi místnostmi, a také herna pro stolní tenis. V každé budově je klubovna, kterou si
vedou sami studenti, kteří dokonce připravují svým kolegům - zákazníkům občerstvehí. Můžete tu dostat všechny nápoje, zákusky, cigarety atd. V klubovně si můžete pustit oblíbené gramodesky nebo se oddávat hráčská vášni třeba u "Člověče nezlob se". Na. pokojích sa
bydlí většinou po dvou, a tak jsou studijní podmínky zřejmě docela vyhovující. V jednom
z přilehlých křídlech areálu budov je nová menza, ve které může najednou pohodlně obědvat
250 strávníků. A prostředí - jako "restaurace na terase". My Plzeňáci můžeme jen závidět.
Dost však pošilhávání po okolí. Co bylo předmětem jednání zástupců asi pětadvaceti
studentských redakcí? Především se povídalo o tom, co a jak kde dělají. Tak třeba Brňan'
z lesnické fakulty přinesli odpověa bývalého ministra školství dr. Čestmíra Císaře na dopis redakce, v časopise Spektrum si zase přeložili stanovisko Luise Aragona k procesu se
sovětskými spisovateli Danielem a Siňavským v Moskvě. Z našeho INDEXU měl největší úspěch
náš výtvarník ing. Jiří Herman, jehož kresby přetiskují v mnoha jiných časopisech /bohužel někde bez uvedení autorství, což noní zrovna fair play - pozn. red./ Z dvoudenního
jednání vyšla nakonec jakási závěrečná rezoluce o vytvoření O S , což jest zbrusu nová
zkratka pro Koordinační a informační středisko při ideologické komisi vysokoškolské rady
ÚV ČSM. Toto středisko má sledovat problematiku studentských časopisů a umožňovat vzájemnou výměnu zkušeností a informací. KIS zorganizuje také jakousi burzu nejzajímavějších
a nejpolemičtějších článků studentských autorů, takže například o problémech s plzeňskou
menzou si budou moci přečíst, budou-li mít zájem, študáci až třeba v Košicích. Přes KIS
by měli mít redaktoři studentských novin přístup také k některým zahraničním časopisům,
ze kterých by pak mohli zajímavé materiály přetiskovat.

Red

Jan Babický

ktorí
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Jednou jsme se spolu dohadovali, co je to
JIDÁŠ. Já jsem tvrdil, že existuje jidáš.
On tvrdil, že existuje Jidáš0
Já jsem říkal, že se to jí.
On říkal, že ne.
<Já jsem pravil, že to nemá nic společného s náboženstvím,,
On říkal, že to má společného mnoho0
V dobré vůli mu povídám, existuje Jidáš, já jsem si jen nemohl vzpomenout,
A on mi na to, ne, existuje pouze jidáš,
•Prostě, nerozuměli jsme si«
- JaP -

zamilovaný

je po lásce

Vím kde přistát.
Jen kdyhy se svět
na chvíli zastavil

sportem

ke zdraví

Pavouk, který si hraje na flétnu

Radosti lásky

Smutný pavouk, který má jednu nohu
delší než ostatní

Pavouk, ktez^ý má nohuj en
jednu

m

Dovolujeme si Vás pozvati na t„ Majáles,
která se budou konati v tomto městě
zhruba 14o květní 1966 (plus mínus dva dny)

X Y^
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V jednu hodinu po poledni vyrazí vysokoškolští i středoškolští studenti od kolejí
a škol (Kluci, budou tam krásný holky!),
aby se sešli na Náměstí republiky v přiměřenou dobUo(Holky, budeme tam všichnio
!Jarie, jestli Pepík říkal, že nepude, tak
při ä stejně. A jestli by tam Pepík náhodou
přišel, nebuj se - Tvůj Pepa).
Z Náměstí republiky má táhnout na Lochotín
již pestře zmalovaný průvod. Na Lochotíně
pak bude velká legrace»(Franto, buS klidný,
piva bude dost!Franto, prosím'tě, skoč čtrnáctého ráno nebo raději k polednímu-do
spořitelny

Hledají se zájemci, kteří by chtěli
tvořit MAJ/CĽESOVOU POLICII- Pře ce
dokážeme udržet ve vlastních řadách
pořádek, ne? VB se totiž na základě
společné porady s Majáles, výborem bude starat spíše o nestudentské výtržnosti., Hlaste se ns svých fakultních
výborech nebo přímo ne
V ČSľ.Io

-40-

Velká legrace na Lochotíně neboli Lochštajně:
Nad hlediStěm bude SŇATKOVÁ KANCELÁŘ (Marie,
při3, můžeme se vžit - Pepa. A vem' si něco
bílýho. My máme bílýho kokršpanělaf jenže von
je už starej a tak by nedošel.)
Taky tam bude STŘELNICE. Ze Síně přátelství
bude SÍŇ HR0ZY.(Dědo, tu fajfku nech rači doma, aby ti ji v té tlačenici nerozšlapali.)
POUSTEVNA, to bude vinárna ve vlastní režii,,
(Franto, jaký piješ, já červený» Po bílým mi
bylo loni blbě). A taky tu bude MUČÍRNA, kde
se bude pracovat převážně s vodou (Lojzíku,
při3, aspoň se jednou umeješ. Vono je to zadarmo» A jestli se někdo bude smát, tak mu
netlučem - ahoj!). A ještě ZÁVODY V PYTLÍCH
DO KOPCE (Kluci, na to se nehlašte, von to
někdo vodskáSe za nás») LUNAPARKY tady budou J
jednak pro dospělé, jednak pro děti.

/, y r

opMyw,
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Volba KRÁLE MAJÁLESU bude provedena originálně«, Každá fakulta bude mít svého kandidáta, který bude pronášet k davu velkolepou řeč, jejíž odezva, tedy jásot neboli kravál diváků se bude měřit KRAVÁLMETREMo Kandidát, který dosáhne největších
hodnot na stupnici kraválmetru, bude král.
Za techniku má kandidovat nějaký Horníček
z Prahy, kandidáti lékařské a pedagogické
fakulty se zatím tají<

Volba KRÁLOVNY KRÁSY
bude opět v amfiteátru
na Lochotíně (Marie,já
tě nepřihlásím, aspoň .
nebudeš tak naštvaná
jako loni - Pepa )
(Kluci, vemte si džínsy a bílý košile, Marie, nechoS na moc vysokéjch
podpatkách, já bych tě zpátky nedones, Tak ahoj - Váš Pepa.)

Jsem ščastný člověk. Zamilovaný až po kořen nosul Dnes jsem ji potkal .
v menze. Otevřu dveře a zrovna stojí proti mně, slunce jí ozářilo tvář,
/

výborně inervovanou n. facialis. I musculi pslpebrales fungovaly bezvadně.
Rohovka se potměšile leskla a z hrtanu se jí vydralo citoslovce vyjadřující překvapení: Co blbneš?
Po chvilce, když mi opět počalo pracovat srdce, zmohl jsem se na to,
abych se jí omluvil. Přijala to s klidem.
Za souhry flexorů a extensorů, abduktorů a adduktorů dolních končetin (a abych byl přesný - i ostatních zbývajících svalů celého těla), vyplula ze dveří. Doslova vyplula. Jako by měla jediný mohutný krásný sval.
Zapomněl jsem na jídlo. Vždy bych si kvůli ní odpustil těch několik svalových vláken, které dostávám na talíř v menze. Nejsem v žádném případě
materialista.
I já jsem zapjal svaly a vykročil jsem za ní. Již zdálky jsem zaznamenal přenádherné musculi solei, jakoby vymodelované samým Michelangelem.
Na rohu jsem ji dostihl. Nabídl jsem jí schůzku ihned. Přijala. Je z prvního ročníku, má ještě před zkouškou z anatomie. Tohoto faktu zásadně nevyužívám jako někteří kolegové z jiných ústavů.
Začal jsem mluvit teprve tehdy, když jsem nalezl nějaké dobré téma.
Tak uplynula první hodina. Ve druhé hodině ^sem se přistihl, že jí vyklá- .
dám canalis inquinalis coby anatomický smríák. Ve třetí hodině jsem jí
přistihl, že zívá. Ve čtvrté hodině zívala zcela nepokrytě. Chrup měla
však překrásný. Viděl jsem, že je čas připomenout jí trochu zkoušku
z anatomie. Povídám, není to žádná sranda! Ale se mnou se bát nemusíš.
Přenesu Tě přes všechny překážky.
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Okamžitě oživla 1 Zdálo se mi, že
vyloženě opětuje mojí lásku. Dovolil
jsem si vzít ji za ruku. Jemně jsem
hmatal ty rozkošné zápěstní kůstky.
Došli jsme pomalu do březového hájku, .
kousek za městem. Nebránila se. Dovolil jsem si políbit ji na čelo. Čelo
měla typicky ženské. Miloval jsem ji
převelice. Myslil jsem na to, jaký by
to byl anatomický preparát. Tu myšlenku jsem však okamžitě zavrhl. Myslím,
že nejsou k dostání dostatečně veliké
skleněné válce.
-12-

Chystal jsem se ji definitivně políbit a zpečetit tak tuto naši ver**
likou a horoucí lásku» Vtom jsem si všiml, že mi chce moje Muskula (tak
jí říkám v duchu už od prvního okamžiku) něco říci.
Ale neměl jsem se ptát.
Pane asistente (nechávám si zásadně od studentů vykat, protože podej
někomu prst...), jestlipak víte, kde se nalézá ganglion Frenliepi?
Všechny mé svaly se kontrahovaly, cítil jsem, jak se mi naplňuje arterielní síí obličeje, viděl jsem jasně, že ji vlastně nemohu vůbec milovat a že ji nemiluji. Přesto jsem přemýšlel.
Zmohl jsem se na to, že povídám: Nelobte se, jede mi vlak, musím už
běžet - ačkoliv široko daleko nebylo žádné nádraží. A běžel jsem na ústav,
vytáhl knihu, našel ganglion, které se sice jmenuje Froriepi, ale jež
stejně jako bych slyšel, poprvéo V uších mi zněl její smích. Určitě se mi
směje, ale jen počkej! Ještě zkoušku z anatomie nemášo
Kéž by to byl jen sen!
Ještě mne napadlo podívat se, jaké má Muskula jméno. Vytřeštil jsem
oči: Anežka Frenliepová. V tu chvíli jsem pochopil, že ještě není nic
ztraceno. Ty jsi mi pěkné ganglion! Rozběhl jsem se zpátky, abych ji ještě zastihl. Cítím, že ji miluji nyní mnohem více»
- JaP SLOVNÍČEK PRO TECHNICI A PEDAOCZI:
n. facialis - nerv lícní
musculus - sval
flexor
- ohýbací sval
extensor - natahovací sval
abduktor - přitahovací sval
adduktor - odtahovací sval
musculus soleus - lýtkový sval
canalis inquinalis - kanál tříselný
ganglion - uzlík
ganglion Froriepi - uzlík Froriepův^víz
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Tolik se mi chtěloo Šel jsem k nejbližší ¿di,
.která se ztrácela ve tmě, protože hodiny
s fosforeskujícími ručičkami ukazovaly noc.
Ze5 byla oprýskaná, zašlá, poněkud vlhce páchnoucí, Ledva jsem skončil, zdůrazňuji, ien
jsem se vyčůral, dostal jsem facku*"
-Y5

Jak ošklivé je opovrhovat opilci, ochlasty, ožbrundy, pijáky a flamendry! Kdybyste jen věděli, co je to za námahu, dřinu a lopotu stát se uznávaným hochem z mokré čtvrti. Sde je stručný výčet všeho:
Předně musí překonat sám sebe, jít v kterýkoliv okamžik do hospůdky se
svými kolegy a vědomě při tom zanedbávat učení. Kolik přemáhání to stojí,
to si málokdo dovede představit. Á to je prosím pouhý počátek všeho. Jen
to zkuste, vy abstinenti a pořádní lidé nebo jak vám ještě říkají, vypít
čili ukousnout 14 /slovy čtrnáct/ piv čili půlčíků a třeba ještě tvrzených
rumy neboli remarky, ledabyle mávnout rukou a na vše ještě vyzunknout velkou prostějovskou. Vy laici, dovedete si představit, co to čá za běhání
a shánění nsjít ve dvě hodiny s půlnoci podnik, kde vám ještě nalejou,
když zrovna náhodou rozbijete u vchodu stojící bustu státníka a u prvního
stolu sáhnete někomu do talíře rukou, hledající oporu a vůbec ne roštěnou?
A to je situace, kterou v různých obměnách absolvuje již fláma začátečník.
Kdyby vy všichni, co flámům spíláte, jste tušili, kolik na ně čeká léček,
pastí, příkoří, páchaných jim nejen hostinskými,a členy Veřejné bezpečnosti
a uličními výbory, ale i zcela pokojnými občany. No fuj, a to jsme Čeči?
Vylepovat plakáty o cirhose jaterní
a mozku alkoholika, pořádat přednášky
na téma "Alkohol - zhouba" a točit filmy
s názvy "Trudné pijákovo stáří" I Tohle
všechno děláte vy, pokojní občané, těm,
kteří takřka doslova sedí večer co večer
v nezdrawém prostředí hospod a barů.
A pak si na takového obětavého flamendra
ještě ukazujete prstem. Fláma vám všem
uklidňuje svědomí, protože si myslíte, že
jste tak hluboko ještě neklesli, filutové.
A to se ještě zřizují protialkoholické
stanice! 0 co lip jsou na tom černoši
v Americe. Nebo jste sned četli o nějaké
protičernošské stanici? Loufám, že již nyní
nikdo nebude pochybovat o úplné diskriminaci flámů. A tak se obracím na vás, lidé:
AŽ potkáte vratce jdoucí postavu, nešklebte
se a nepokřikujte, když vás pozvrací. Vždyí
Je to také jenom člověk. Nabídněte mu okurčičku, slanečka či aspoň cukrdle a doprovoSte ho domů. Jak teprve pak bude svět
krásný!
alfa

Když si chce člověk vzpomenout na něco pěknýho,
tak se musí určitě podívat o nějákej ten rok
zpátky. Ne snad, že by se tenkrát děly lepší věci než teä, to prosím nemohu říct, to ne, ale
člověk to má nějak líp v hlavě srovnaný.
To si vám třeba vzpomenu na ty dva krámky u nás
na druhým náměstí. Byly to takový malý kamrlíky,
že by si jich jeden málem nevšim. V jednom prodávali všelijakou zvířenu, v druhým bylo papírnictví. A teä vám ani sám nevím, kterej ten
krámek byl vlastně lepší. Rozhodně ten papírník byl větší vzdělanec, to se mu poznalo už
na hlase, a proto začnu tím, co prodával ptáky.
On vám tenkrát, pokud se pamatuju, vo nic jinýho než vo ty ptáky nestál. Nemůžu říct, jestli
ho zajímaly ženský, jelikož jsem do toho krámu
chodil jedině s kamarádem. Ale co vám říct mohu,
moc velkej filosof to teda nebyl. On vám měl
třeba na krámě napsaný: RŮŽOVÝ KŘEČEK - 15 KČS
A oy do toho krámu vejdem, a uctivě se zeptáme,
jestli toho křečka bude mít ještě o Vánocích,
že bysme si ho pak jako koupili, ale on - jak
vám povídám, žádnej velkej filosof nebyl - a
tak křikne na tu svou starou golii, co ležela
věčně u dveří: "Vem si je, Feny, vem si ty
rgšíáky!". Ale ona mu snad nerozuměla, ještě
dnes si to nedovedu vysvětlit, a hrne se k němu. Po cestě srazila dvě akvaria a namočila toho r-ížovýho křečkafco vo něm je řeč. A tak jak vám povídám - velkej filosof to teda nebyl, to né, protože venku chodila spousta lidí, a veselejch lidí, takže stačilo
vystrčit hlavu ze dveří a zavdat na ně, aby mu řekli něco pro zasmání, ale on ne. On
vám stál, mlátil tu golii do hřbetu a řval "Tak to teda ne". Jak já jsem tehdá usoudil,
tak to řvaní platilo nám, že jako toho křečka mít nebudou, a proto jsme z toho krámu
vyšli. Ale jak vám povídám - moc velkej filosof to nebyl, to vám mohu zodpovědně říct.
Něco jiného už byl ten papírník. Ten o sobě věděl, že jako velkej filosof je. Von vám
dělal hodně, jak se říká, do známek. V celým tom malým krámku bylo vidět akorát známky
a jeho. Jen jednu známku asi nikdy neměl, protože vždycky, když jsem k němu přišel a povídám mu: "Máte modrýho mauritia?" tak zavzdychal, posadil se na židličku a vyprávěl
mi něco o svým dědovi. Třeba to, jak se měl stát dvorním nyslivcem u hraběte Vindiškrece. Nejhezčí a nejvíc smutný na tom celým vyprávění byl ten konec, jak teda ten děda
o to místo přišel. Von vám na něj pořád čekal, protože ho měl slíbený, ale když se ten
Windiskrec zbavil všech velkejch dluhů, tak byl tak starej a slabej, že si čůral na
špičky svejch bot, a tak povídá dědovi "helecl, člověče, dyt já už žádnýho myslivce nepotřebuju, dyí já už všechny pušky prodal". A nám to připadlo moc smutný, proto jsme
seděli a nic neříkali dokud ten papírník, co byl takovéj filosof, neřekl: "Ne, hoši,
Modrýho mauritia, toho nemám. Až snad za týden* Zeptejte se za týden, to přijde nějaký
to zboží."
Jon^š
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