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Časopis studentů 1.25? UK Praha
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Cena 8°

Číslo

&/
tki

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
v rukou máte právě první číslo nového časopisu IMIEdRAL, určeného
především studentům lía tematicko -- fyzikální fakulty UK a vydávaného
pod záštitou FY ČSK a děkanátu? naší ..'akulty. Ke -zrosení tohoto časopisu došlo jednak proto, že Fy potrebuje svůj věstník pro širší informování studentů a také proto, .že podobných časopisů je v našich
zemích pohříchu málo, a tak se snažíme aspoň takto tento stav změnit.
A jaká bude náplň a zaměření HJTEGHÁLu? Tříčlenná redakce' doufá a
věří, že odpověď na tuto otázku dají především jeho čtenáři sami svými literárními či alespoň kritickými příspěvky. «Jelikož předpokládáme,
že nejsme jediní tři lidé na fakultě, kteří by měli zájem na vydává
ní INTEGRÁLU, doufáme, 'že naše schránka na nástěnce FY v budově Ke
Karlovu 3 bude stále plná kvalitních příspěvků a návrhů, /předem prosíme ty, kteří jsou zvyklí psát anonymně, aby si vymysleli ni jakou
značleu, která je nutnou podmínkou, pro otištění článku v časopise./
Pro začatek chce redakce používat Časopisu k informování studentů fakulty o událostech, týkajících se ¿ich přímo či studentstva vůbec,
k diskusím mezi studenty "samými, či vedením fakulty a studenty o otázkách studijního charakteru; uvažuje o zavedení inzertní služby na
stránkách UTIEGBÁLu. Háci bychom vx,co nejhojnčjší míře otiskovali vaše literární a grafické výtvoryf kdežto v míře menší zajímavosti z
časopisů jiných.
K uskutečnění těchto cílů i k samému zpřesnění náplně časopisu potřebujeme spoluúčast a samozřejmou pomoc vás kolegů ze všech ročníků,a to
jak v práci literární, tak při propagaci časopisu. Věříme, že Vás toto
číslo nesklame, zrovna tak, jako čísla další. Ho, hlavně a£ je' těch
čísel hodně
Redakce,

Je to paradoxní; v dnešní dobc nebité demokracií, a „voláním po
informacích, volí se na naší fakulte jacísi lidé do jakéhosi orgánu,
nesoucího hrdý název "ASTRA" /rozumej Akademická STudentská Ráda/ a
•."uše studentská marné přemítá o bližším cíli a účelu této organizace
- či co to vlastně je.
Tak tedy především - není to žádná politická ani zájmová organizace.. Je to studentský parlament, jehož úkolem bude hájit zájmy stu
dentů fakulty a podílet se - doufáme,že značně - na řízení toto fakul
ty a řešení všech problémů, které studenty tlačí.
Tento parlament bude oprávněn zastupovat všechny studenty. Každý student má totiž automaticky právo volit do ASTRY své zástupce a
být sám volen. Každý poslanec ASTRY je- odpovôdný--svým voličům a jen
ti mají právo ho odvolat.
Volby do ASTRY pomalu končí. V úterý 9. dubna se má-naposledy
sejít volební komise, která potvrdí mandáty zvolených poslanců. A
hned ve středu se má sejít náš studentský parlament na prvním zasedání, kde b^.de stanoven jeho statut.
Jak vidíte sami, poslání ASTRY není ještě zcela určeno a je otáz
kou dalšího vývoje. Proto otvíráme na stánkách našeho časopisu diskusi o problémech, které nás nejvíc zajímají. íjáme na siysli další vývoj
ASTRY, vztah ASTRY a ČSI.í, pravomoci ASTRY, delší vývoj ČSIJ, vaše názory na založení nová organizace mládeže atd.
Proto ví- zýváme všechny, kteří mají co říci k problémům nás
studentů: p i š t e
nám
|
l Vaše příspCvky ráči uveřejníme.

bl„če 10 48/6S FV ČSL!

Měl jsem letos možnost mluvit ve Švédsku s mnoha studenty, poznat
jakž takž jejicL život a university. Snad něco z toho, co si pamatuji,.
bude zajímat i vás.
V království švédském je šest universit a několik vysokých technických skol, které vsak nejsou tolik populární. Nejstarsí z universit se nachází v sídelním městě švédského arcibiskupa -- v Uppsale,a
byla založena roku 1477. Fotom následuje "iundská universita z roku 1666
a zbývající čtyři jsou už z..:tohoto století: Ve Stockholmu, v Umea,
v Goteborgu a letos otevřená v Karlstadu. Díky zájmu studentů i jiných
složek vzkvétá na universitách studentský život* Začíná to už tím, že
každý úspěšný maturant dostane typickou bílou kšiltovku, čímž je přijat
ďo akademické obce. /Při studentských slavnostech mají studenti tyto
čapky na hlavách a v časopisech jsou oblíbené snímky těchto shromáždění z ptačí perspektivy./ Maturita z kterér.okoliv skandinávského státu
opravňuje kohokoliv studovat na universitách. Dokonce i lidé bez maturity se mohou podrobit pohovoru, při kterém examinátoři zjišťují žada-• telovy znalostá ze dvou cizích jazyků a švédského jazyka a literatury
a případně . u povolí zápis do prvního ročníku.
iľyní bych se specializoval na universitu v dvacetitisícovém Lundu,
na které studuje 16 000 studentů.. Většina z nich je z nejbohatšího a
nej jižnějšího kraje Švédska, Skane /tento kraj patřil do r. 1660'Dánsku
a studenti dodnes z recese považují za své hlavní město K 0 daň a vytvářejí jakýsi národnostní problém/, a snad proto jsou ve větěině v politice liberálové až konzervativci, socialistická opozice je slabší .
/Na universitě v Goteborgu jsou zase nejsilnejší konzervativci a komunisté, v Uppsale socialisté./ 0 Československu vědé, že je to komunistická země, zo prezidenta považují často Tita a za hlavní město
Varšavu /polsko je z východních států ve Švédsku nejznámější, Jugoslávie je pro ně kapitalistická/, nebo se ptají, zda praha leží u moře.
bl.č.1047/68 FV GSM

Hnohem víco je však toho známo o naší kinematografii: Forman není znám
o nic méně než Čapek nebo I.:asaryk, populární je jeho Černý Petr a
L&sky přímo boří přehrady, které existují v mysli průměrných občanů
mezi východním a západním uměním. Mluvil jsem se studentem kunsthistorie, který současně přednášel dějiny divadelnictví, a ten si /prý
jako ostatní odborníci/ velice cenil filmy Němce, české krátké a loutkové filmy /které ve švédské televizi můžete vidět snad častěji než
u nás/.
Studium na universitě 3je ve srovnání s námi velice drahé. Pokoj,
existuje jenom jednolůžkový, v nové koleji z hrubého betonu, skla a
červených cihel /z červených cihel je postavena většina LUndu/, stojí
150 šv. korun /oficiální kurs 1 šv. koruna b 3 Kčs, ale ve vztahu k
průměrným výdělkům a cenám to je asi 1 : 1,5 /, menzy nejsou, takže
studenti si bu3 vaří sami, nebe se stravujívrestauracích studentského
ávazu, které jsou na tamní poměry velmi levné. Při švédských výdělcích však může studovat téměř každý, i když postavení chudších studentů se v posledních letech relativně zhoršilo, což má socialistická
vláda stále na talíři. Jelikož ve švédsku vládne proliibice, studenti
se nescházejí ani tak v restauracích, jako spíš na různých party či
v ně jednom klubu, kde tráví mnohý večer. Společenský život se však
projevuje i v akcích masovějšího rázu. Mají tu za tím účelem aulu,
ve které se dá hrát divadlo, poslouchat koncert L« Armstronga, E. Fitz,gerald, besedovat s premiérem E^landerem či filosofem B. Russelem nebe se sejít k imatrikulaci, dokonce i k různým protestním shromážděním.
Dále mají v domě studentského svazu vybavenou společenskou místnost
a koncertní sál pro komorní iiudbu. To jsem jim záviděl, ale na druhé
straně je pro všech 16 000 studentů jeden nevelký bazén a tělocvična.
To proto, že telocvik je výlučně dobrovolná činnost ve sportovjiÍTz&
organizacích, a že velmi rozšířený je golf. Sport je vůbec za nedbáván. Vždyí většina studentů má auto a tím se dá jet i k poštovní schránce, ne?»
-jd~
/j^říště pohled další./

bl.c. 1046/68 FV ČSM .
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Nestojím o lásku,
o které vín,
že zmizí S
Je jako kniha v půjčovně,
kterou musím vrátite
Možná,
že 'mi lhůtu prodlouží o týden,
možná o dva
a kdy ž
budu
hodně* prosit,
snad i o měsíc E
Ale jednou mi stejně bude ěečeno:
"Ani o den déle
a do ucha mi důvěrně pošeptají:
"Ceká nový zájemce."
2.12*1566
Ú v a h y

o

l á s c e

a
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LÁSKA, je jako kniha. K°-žeš ji dostat darem,
můžeš si ji vypůjčit i vrátit
a'dokonce si ji můžeš i koupit,
žlutá
své 'c .La k ř i ž o v a t e k b l i k a j í v

rytmu našich kroků,
když jdeme apolu s nocí Prahou.
Jsou knihy, které člověk čte po celý život,
jsou knihy, kterým dlouho nerozumíš.
Jsou i takové, které nečteš a jsi
spokojen jen s pocitem,
že ti patří,
zavřené.
,'
v knihovně, kterou
uklízíš jen
jednou do roka.
Jsou ale i tpkové, které číst už nechceš. Nemůžeš;
Skličují tě svou skutečnou pravdou a ty se bojíš 2 - bojíš se
kazit si ideály
(

bl.č. 1045/68 FV ČSM
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Dobrou noc, slečno. Vlastně bych váni tohle neměl říkat, nebo
byste mi usnula, a já si chci zrovna tečí s várna povídat.
Vy mě nevidíte, já vás taky ne, je tu ta stena a je tma, je
modravá mariánskolázeňská noc a to není vzduch jako jinde a to není
čas jít jentak spát...
Ale ven nemůžeme, noc nám zavřeli v půl jedenácté na klíč-spolu
i ubytovnou, zavřeli nám noe před dům a do ulic a hlavnci nahoru ke
Golfu, tam co jsou v lese roubený lavičky a takový ticho, že, slečno,
hlavně to ticho. A taky dolů ke Cassinu a k Lilu, kde je noc docela
divoká, jak nám říkávala při snídani slečna Pytlíková, co jste ji
neznala, nebo snad až moc dobře? Ta^ .já nevím. A v léčebně je noc nemodrá, tmavá, černá.„„ Chtěl jsem vlastně jen říct, že ta noc není
zanknutá úderem půl jedenácté, a jenom my vyhlížíme z oken až k půlnoci ...
«
v * -* »• • • . '
i
A v léčebně je noc tápavá, vrzavá, skřípavá, víte, že jsem se
zkoušel bát. Docela jsem si říkal, jak by to bylo fajn, bát se těch několika vrzavéjch scuůdků, když jsem sem šel. Nebo ty knoflíky žlutý,
mosazný,na zábradlí, vždyť to můžou být nečí oči. jaký vy máte vlastně
vocadla. Ani jsem si nevším a dívám se na vás pokracmu každý den, vidíte, ale tohohle, tohohle jsem si nevším...
Nespíte?... Je tam u vás nějak najednou soustředěný ticho... tak
tenounká přepážka nás dělí, tenoulinká průlinka v té přepážce, těsně
vedle záchodovýho okýnka. Ani mě nenapadlo, že budu sedět vedle vás
někdy tak blízko.
Slečno, vítu kdo jsem? Samozřejmě, žb ne. Vždyí jsti~ mne nevytSěla přicházet, dveře byly zavřené. Nevidíte mne, já vás taky ně, a
vlastne nevím, jste-li to vy, tam za stěnou společného dvou-záchodku na
chodbe naší ubytovny, ale tuším že jo, že to ani niiido jinej bejt nemůže .
Helečíte, tak my se možná neznáme. To si tedy můžem spolu povídat
ještě docela upřímně... třeba "pohádky a nebo o lásce. To je snad jedno,
ne, vy hrdá slečno, vždycky jste vypadala povýšeně a odměřeně, když jste
mne míjela na chodbě. Budem si povídat o lásce a vy budete hodně vzdy-

f ry •-•!•

-o^rt,

tam za tou stěnou, tam můžete být snad upřímná, irdj z sedíme

vedle sebe se svými nojniternějšími zvuky. Třeba mi povíte, že ráda pí
vo a syrečky, jenže to se na dámu nehodí, takže potají, že... Třeba
mi to povíte, když jsme tu tak sami a do tváří si nevidíme.
Víte, já když byl úplně malej, já chtěl být herec, a to nedovedu
zahrát ani seladona, což je role pro mizerný ochotníky. Já to prostě
nevydržím, když se mi ně&do dívá do tváře, to mo deprimuje, a nedokážu
říct, já tě miluju, když z ní třeba miluju, no, vždyč víte co, slečno.
.»»snad proto gsem chtěl být herec, když jsem byl docela malej.
i
A tečí zas vy. Povídejte, koho jste měla prvního a jak vás podved,
protože on vás určitě opusmi, a navymýšlejte si to|io móře, abyste ukázala, že máte právo být \ ./výšená a netečná, že taková bejt nechcete,
protože je to nemoc. A že se stydíte. Řekněte to, slečno, prosím vás,
řekněte tohleto a já vám pohladím vaše dlouhý, krásný prsty škvírou
v tý přepážce... A pak rychle odejděte, prosím...
- vi -
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INTLGIt^L, časopis' studentů Matematicko - fyzikální fakulty UK,
vydává FV ČSM., řídí redakční rada; šéfredaktor P.Křivka,
redaktoři J.Kokeš, j.Rutar.
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