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Časopis studentů MFF UK, č.3 dne 3. 6.1963. Cena 50 hal.
Jaké "bylo vlastně letos lúajáles?
No, těžko hodnotit. A taky proč. Ne tak honosné jako jindy /což je podle
pana Hanouska ve Večerní Praze proto,že studentské hnutí je roztříštěné/, zato ale "bylo m a t h e m a t i c k.é !
Ivonečně se Praha dozvěděla,že existuje matematicko - fysikální /tedy ne
automaticko—fysikální/ fakulta. Průvod se snad vydařil,chybou bylo,že
se nenašel muž,který by suveréne uchvátil mikrofon rozhlasového vozu
pro účely naší fakulty. Již při přechodu Trojského mostu se "radoval"
Milan Kymlička z ARPSu:"To bude vono! TeS jsem byl na konci a není tam
vůbec nic připraveno!" Nakonec to ale pokazil Vašek Kohl,který sám z.
tohoto nic program udělal. Za všechno vlastně může Mirek Prokeš, který
celou cestu hlásal z rozhlasového' Vozu, že na místě bude probíhat položení základního kamene,volba krále a prvního tajemníka Majálesu a další
a ďalší atrakce...Nad základním kamenem měl být prosloven
PROSLOV,KTERÝ NEBYL PROSLOVEN
pro tyto nedostatky řečníka: - nahradit silným hlasem rozhlasovou
aparaturu
- nahradit původně určeného řečníka s připraveným projevem
- odolávati déle soustředěné a během proslovu již nastřílené palbě dělostřelectva
studentů VŠGHT
Vážení kolegové,
nest.ává se nám každý den, ba ani každé desetiletí,abychom se mohli sejít
v takovém počtu bez pečlivé asistence VB.
Vítám Vás všechny, kteří jste se dopravili až sem po dlouhé cestě nebezpečnými pražskými ulicemi pod záminkou útoku amerických tanků.-..
Povolte, abych dříve než poklepu na základní kámen naší budoucí fakulty, pronesl několik historických poznámek:
Dnes je již téměř celému civilisovanému světu známo,že v dobách dávných
kněžna Libuše na Vyšehradské skále volala:"Aj,vidím město veliké,jehož
sláva se prostřednictvím matematicko-fysikální fakulty hvězd bude dotýkati!" Potud pověst. Jest ale nesporným faktem,že jistý král,jehož
jméno mně nějak vypadlo z hlavy,roku 1343 založil v Praze Karlovu universitu. Reakční síly však už tehdy byly tak' silné "j že stačil založit
všeho všudy akorát čtyři fakulty.
Celá další historie Prahy a českého národa je vlastně historií stavby
mat—fys. fakulty. Uvedu pouze několik nejdůležitějších dat.
Za kralování Václava IV. němečtí studenti opustili pražskou universitu,
protože tato váhala se založením mat-fysu. Avšak ani toto poučení od^
cizáků nestačilo vládnoucím kruhům a není proto divu,že vypukly velké
husitské bouře. Teprve po příslibu zahájení stavby MFF v den bitvy

I

u Lipan, V zemi rozvracené válkou bylo vsak tolik.' prostředku jako dnes,
takže se na stavbu mat-fys fakulty na několik století zapóínelov
Historická nutnost MFF se ale znovu ozvala roku l6lD. Odmítavý postoj
Slávaty a Ivlartinice se setkal s takovým odporem,že rozpory "byly vyřešeny až po třicetiletém fackování po celé Evropě.
Jeden světlý okamžik nutno ještě vzpomenout; totiž snahu Josefa 11.pomoci
pražské MFF.. K získání prostředků vyvlastnil tento moderní císař,moderní tak,že "by se hodil do dějin po- 2. světové válc'e,majetek takřka všech
církevních institucí,jesuitům dokonce "budovu na Malostranském náměstí,
kterou však MFF před nosem vyfoukla justice.
A minulé století. Dnes je-veřejným tajemstvím,Že, přesně před sto lety
omylem položený základní kámen ND "byl vlastně základní kámen budovy MFF...
letošního roku vzpomínáme 50. výročí vzniku samostatného československa.
Bohužel- v čele tohoto státu stál muž,který neměl pochopení pro exaktní
vědy a nechal postavit budovy fakultám j.ako jsou filosofická,právnická .
,a jim podobné. Po' základním kameni Akademického domu na Náměstí Curieo—
vých,položeném 17.listopadu 1947 se- zdálo.. . škoda,že -se nám to všechno
jenom zdálo.
•.
• .
Joba posledních 19 let je nejrušnější. Snaha byla veliká. Nejdříve byl
7. drápů špionáže "zachráněn" Cyrilometodějský bohoslovecký seminář v. Dejvicích. Okamžitě však směněn za nově budovaný objekt v. Ruzyni. Většina
studentů matematiky a fysiky však dala přednost studiu ve starých budovách. "Pro MFF ale v- padesátých létech pracovala již celá republika. /Na
příklad dělníci v lomech'v okolí liberce posílali j.edeh základní kámen
za drahým,dnes jsou tyto prozatímně uloženy .na návrší proti Čechovu mostu.
Podobných příkladů organisace nadávných let bych mohl uvést- bezpočet.
A tak MFF sídlí v budově bývalého kláštery na"Malostranském.náměstí opatřené již Josefem II. prostředí,jako stvořené pro studium. Studovna žádná, přrdnášky v refektáři,zkouší se v márnici,v přilehlé kap^i by se mohla konat rekviem za studenty,kteří. neuspěli u zkoušek.
V minulém roce jsme se začali radovat,když jsme se dozvěděli,že na stavbu naší fakulty začal šetřit ze svých několika platů president Novotný.
Bohužel našetřené peníze nikclo neviděl, snad ještě něco našetří. Proto
tím větší radostí a uspokojením nás všechny zde- přítomné naplňuje ta skutečnost,že dnešního dne pokládáme základní kámen MFF. Dovolte,abych s
největší úctou poklepal na tento základní kámen.
Proklatě,kde je to kladívko.... ?
18b, nakonec za kladívko posloužil policejní sfelá^i. A snad už není co
dodávat k této "protisovětské a štvavé manifestaci". Stínem zůstává incident po skončení průvodu,při ketrém byl zraněn sám král Majálesu,kolega Honza .Cífka, a o kterém napsaly LL;
"Varování před protisocialistickými tendencemi,zvláště u mládeže,patří
dnes k dobrému tónu. V této souvislosti se nemohu nevrátit k protisocialistickým tendencím deklarovaným dne 18.-5.196"2 nikoliv studenty, jak se
domnívalo "Rudé právo už čt?n' poMajáles,nýbrř muži v civilu,kteří v odpolední ch 'hodinách navštívili studentské shromáždění na Pelc-Tyrolce,aby
se v tichosti-zmocnili transparentů nesených'v průvodu. Akce pánů z černé volny ÄJ-11-55 neproběhla tak,jak si ji s dobře známou služební rázností naplánovali. Neobešla se bez hrubého fysického násilí a pocitu hořkosti na. straně těch,kteří 'se' náhle probudili z ošidného snu o demokracii. Femohu se neptat vás,pánové na HS TB a ministerstva'vnitra,proč
centrální kartotéka vozidel odmítla identifikaci, černé volhy? Nemohu se
neptat,kdo Vydal příkaz k akci a kdo je za ni odpovědný."
ASTRA již zaslala dopis pplk.Ticháčkovi 00 VB Praha 7 a min. Pavlovi.

Jii3,ak d «--kuj i za svou osobu Rudému Právu; za upozornění na hulvát ská hesla /což jistě nebylo to nejlěpší na průvodu/ a odpověděl bych slovy
Ludvíka Vaculíka,že hulvátství je obyčejně mnohem upřímější než slušnost. Těší mne,že si redakce musila všimnout i jiných "přehmatů" v Majálesu. Fně ale přesto leží víc na srdci osoba šéfredaktora tohoto
plátku, soudruha Švestky,který se do povědomí a" dějin našeho národ zapsal svými články zásadního charakteru na pr\ých stránkách svého listu v
dobách předlednových, svou snahou po umlčení diskuse kolem svolání mimořádného sjezdu"KSČ, i náhlou změnou své slovní zásoby.
Snad nejlépe nás vystihlá v LI Helena Klímová. ITastavixa zrcadlo našemu
činění a zpětným pohledem do něj si můžeme uvědomit,co naše činění přineslo, jak zapadlo do obecnějších souvislostí.Snad jsme nic nezkazili,
nýbrž právě naopak.
Proslov V. Kohla slovem provázel
Jiří Daneš
Oprava. Nedopatřením byla v minulém Integrálu ASTRA nazvána spolkem,
což je politováníhodný omyl. ASTRA je samo sprava,zodpovědná organisace,
která nás všechny zastupuje, a teda ne žádnéj karbanickej spolek" či co.
Zprávy;Volby do A' TRY na příští rok se budou v 2. -4. ročníku konat od
1. do 20. října. Čtěte nástěnky!
Zmatek a živá diskuse byla na zasedání ASTRY dne23.5. kolem tajemného
návrhu nového stipendijního řádu,který neměli studenti čas si' vůbec prostudovat. /Přesto na první pohled jsme v něm objevili několik logických
sporů./ Ministru prof. Kadlecovi měl být zaslán protestní dopis,odsuzující Způsob.s jakým byli studenti s návrhem seznámeni a současně oznámení,že jakékoliv návrhy budeme akceptovat až na podzim. Než však byl
dopis odeslán.konal se v Olomouci sjezd fakultních organiáácí zemí
řoruny české
/ a kde byl založen Svaz vysokoškolských studentů,což je
vrcholná studentská organisace v našich zemích/,kde prof. Kadlec prohlásil ,že se s žádnými změnami stipendií a cen na příští rok nepočítá,že
však budou příští rok pravděpodobně podány návrhy změn,jejichž účelem
bude více studenty popichovat k lepšímu studiu. /Také učitelé na naší
fakultč soudí,že studenti se pořádně naučí až na opravák,kdežto'na první
termín chodí téměř nepřipraveni, a vzniklé Einožství opraváků potom zbytečně z ane pra z dňu j e examinátory./ iMechme se překvapit.
Dne 21.5.1968 byla opět po delší době posluchárna PÍ nabitá jak se
říká k prasknutí./O prvém podobném případě jsem zatím neslyšel./ A to
doslova. Kolem 15té hodiny byla obsazena už i okna a vchody. Důvod byl
prostý. Do Prahy přijel na třídenní návštěvu Verner Karl Eeiser.berg a
naše fakulta ho požádala o uspořádání přednášky z jeho oboru. Kdo to je
v.K.Heisenberg není snad třeba rozvádět.Jeň na okraj,nedávno zemřelý
sovětský fysik Landau na otázku, kdo je'podle jeho názoru největším teoretickým fysikem současnosti,odpověděl" "V.K. Kelsenberg.".
Tak tedy V.K.Heisenberg při je a přednášel na téma"elementární částice".
Ač rodilý němec přednášel anglicky,a pokud mohu z posic svých průměrných
znalostí angličtiny říci,skutečně výborně. A to jak po stránce odborné
(přednáška pojednávala spíše o filosofických základech a problémech teorie elementárních částic s historickým úvodem),tak i po stránce jazykové. Škoda jen,že jsem musel odejít před koncem,nebot jsem už nevydržel
stát jednou nohou na okně a druhou na' zábradlí(pan Eliáš totiž stáhl rolety a-tím nám velmi znesnadnil předtím skvělé posice)a z posice na podlaze Heisenberg vidět nebyl. Podle očitých svědků po skončení přednášky
odpovídal heisenberg na dotazy ze sálu a dokonce i žertoval. Ale to už
nemohu potvrdit,i když tomu rád-věřím. Každopádně jsem ale 21. května
viděl jak se říká někoho.
/ J. Chýla /
••

Děkan fakulty prof. Brandejs poskytl naší redakci informativní rozhovor
o reformě studia_nà Jiaší_ fakultě. _Reportér zaznamenal toto =
1/ Již při přijímacích zkouškách se uchazeči.rozhodnou,jakou spécialisa—
ci "budou studovat ,neboT; studijní piany "budou už od prvního ročníku diferencované na speciál. ^ iiatematika 5 statistika, fysika a učitelství. Budeli student chtít přejít na jinou specialisaci ve vyšším ročníku(~četně
1
druhého),bude musit složit diferenční zkoušky.
2/ Pro obor fysika budou zaměření FPL, F/VF, TF, jaderná fys. ,chemická
fys. ,biof;ysika,astronomie,geofys. a meteorologie. Matemet. statistika
bude samostatný studijní obor od 1. ročníku,i když většina přednášek bude
schodných s matematiky(čistými), a bude mít zaměření statistiku a statistické metody v ekonomii. T,'ro čisté matematiky čekají zaměření alg. ,geometrie,analysa,aplik.mat. ,numer.mat, teoretická kybernetika.
3/Všeobecně se snižuje počet hodin zatím jen odborných předmětů.vPrůměr nepřesáhne 20 odborných hodin týdně.) Počet hodin ostatních předmětů je předepsán ministersvem školství,které bylo požádáno, aby se.zmen- .
šil počet i těchto předmětů. Původy pro tato rozhodnutí fakulty jsou
snahy,dát studentům větší možnost pro samostatnou práci. Matematici nebudou mít žádné přednášky z fysiky, fysici budou mít matematiku hlawne
v prvním ročníku,aby si včas vybudovali dostatečný matematický aparát
pro své další studium.
4/ Sníží se počet zkoušek,neboï po prvých dvou ročnicích se bude skládat souborná zkouškaív paralelce 2F je již tento způsob prověřován),jakási první státnice. Studenti budou mít také větší volnost v rozhodování ,kdy zkoušky skládat;možnost bude kdykoliv během semestru.
5/ reforma se celkově snaží o větší konsolidaci a zkloubení probíraná
látky na fakultě,a také více koordinovat látku,probíranou na cvičeních,
s přednáškami. Má být také snížen počet studentů v kroužcích. I při poklesu hodin ve 3.—5.ročníku má v nich být větší a bohatší výbor výběrových přednášek. Jelikož ministerstvo určuje pouze počet absolventů—fys i k ů ^ nikoliv jejich procentuelní složení co do zaměření,bude se od"fysiků vyžadovat dostatečné znalosti ve všech odvětvích fysiky,aby mohli
být zaměstnáni všude.
o/_4si už od tohoto rpku budou provedeny změny v rozvrhu vojenské přípravy. Vojenská soustředění budou až před čtvrtým a pátým ročníkem,což
vlivem úmrtnosti na fakultě bude výhodné i pro vojenskou katedru. Příprava "bude ve 4. a r>. ročníku,kdy je min přednášek,takže se "bude lépe
sestavovat rozvrh,a taky nezapomeneme všechno,co se během příprávy naučí me, do doby toho roku presnení služby.
1/ Vlivem hloubky této reformy bude podle nového plánu příští rok studovat pouze první ročník. Všichni ostatní dostudují podle starých,dnešních studijních plánů.
Redakce se omlouvá,že za datum konání Majálesu bylo minule uvedeno 16.5.
ARPS se totiž rozhodl přesunout Majáles na 18.5. až tehdy,když už
Integrál bvl v tisku.
Pále redakce přeje všem. zaměstnancům a příznivcům naší fakulty příjemný
odpočinek o prázdninách, studentům pak úspěšné složení všech potřebných
zkoušek!
_INTEGRÁL,časopis studentů MFF UK. Šéfredaktor Jiří Daneš,redakční rada:
P. Křivka, J.ľaťnlstein. Toto číslo vyšlo 3.6.1963, cena 50 hal. Prodej
ve vrátnicích budov MFF UK.

Posezónni "balance sjezdařů:
lí SPĚCH Cl HUMBUK?
V poslední době se v kuloárech (a blíže neurčených letácích) objevily
zdrávy v tom smyslu,že my sjezdaři k sob?- nejsme, dost nároční a naše
"úspěchy" jsou pouhým humbukem. Nehodláme s jejich autory polemisovat,
protože dosažen? výsledky i", místo ve studentské lize, 6. místo ve II.
lize,výkonnostní třídy:čtyřikrát I,třináctfcrát II,sedmkrát III) opravdu•
nepovažujeme za nějaký oslňující úspěch.
Mohli bychom s nimi sice být spokojeni,vzhledem k našim nijak mimořádným kvalitám a dv^ma sádrám(obě I .VT )uprostřed sezóny. My však doufáme,
že pod pečlivým vedením našeho obětavého trenéra,pana dr.Kopala,vzhlédneme i k vyšším metám. Závěrem bych ještě, chtěl říci,že my sjaadaři Slavie MPF pod vedením našeho obětavého trenéra p, dr. Kopala se hrdě hlásíme k novému jaru v naší socialisticko vlasti. Dementujeme. též' kuloárové drby,že by snad trenér p. dr. Kopal a vedoucí družstva p. Cífka pod
tlakem veřejnosti a kompromitujících skutečností s minulé práce odstoupili a potvrzujeme,že nadále "zůstávají ve funkcích.
Za sjezdaře
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A jak to vypadá mezi kanolsty?
Hodiny tělovýchovy jsou pro nás kanoisty vžby velikým osvěžením
(a to i tehdy,když se omylem necsvěžíme jarní koupelí ve Vltavě). lodě
máme uskladněny na Císařské Louce,kde ale bohužel nemáme klubovnu,abychom se mohli pravidelně scházet a pěstovat* tento nejzdravější sport nejen v hodinách tělocviku,ale i v neděli a ve volných chvílích. Jezdit na
kanoi neznamená jen jízdu na vodě,ale také opravy kanoí5rozhovory o výletech, opravy krákorouädružný život u vody,pěstování kamarádského ovzduší,
nebo kanoistické výlety po českých řekách. Pouhé dojíždění na pravidelná týdenní projížSky po řece,to není tá pravá kanoistika. Jsou to skutečná jen a jen hodiny tělovýchovy,sice užitečná pro fysickou kondici,ale
mnohým to připadá- jako povinnost podobná povinnostem chodit na přecaášky
a cvičení.
Je fakt s že technická vybavení loäemi všeho druhu,tj. kanoemi a kajaky
je velmi dobré. Scházejí jen plachetnice a motorové čluny. I když odborné
vední asistentů je dobr?, student si při tom všem připadá jako malé dítě
v plenkách. Lávají se mu povely,kdy má nasednout .-do lodě,jak pádlovat aveslovat a je seznamován s jinými technickými poučkami. Co je to však
platné,když pfi takových hodinách se nevytvoří práve to družné a kamarádské prostředí,které by nás lákalo k vodě i mimo nařízené hodiny a které by z nás vytvořilo kroužek sportovců—kanp-istu. A kanoistika,či vodáctví vůbec,je bez tohoto ovzduší,sytého na legrácky a drsňárničky,j ako j-r—
žek bez ostnů. Tato otázka souvisí s celkovým nedostatkem společenského života ná naší fakultě vůbec,kde procházíme v:;emi pěti léty a celou
školou jako jednotlivci sobe cizí,kteří si kromě matematiky a fysiky nemají co řící. V tomto směru by měla iniciativa vzejít od asistentů tělovýchovy ,kteří by měli vytvářet kolegialitu a kamrrádskost právě ve sportovním prostředí,z něhož by se pak tyto věci přenesly i do celého fakultního života. K tomuto•vedení je ale zapotřebí mít individualitu a houževnatost ,jakou měli např. skautčtí vedoucí (tzv. old-skauti,kteří kolem
sebe sdružovali mládež,vedli ji nejen ve sportu,nýbrž i v běžném života ). Pyl bych rád, kdyby tyto řádky vyvolaly otevřenou diskusi mezi námi,
která by přesáhla i rámec sportovního dění na fakultě.
- dl -
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J 3 T M Í JTA PRÁZDNIN! _
Chtěli po mně,abych něco napsal o zahraničních zájezdech. Ne,nevzpírám
se,myslím si jen,že tím zaberu místo k potřebnějšímu účelu - vydávání
skript na pokračování,napr.
Ale to bylo tenkrát,na podzim 1967. Napsaný článek pozbyl své aktuálnosti už po lednu,natož pak v měsících příštích,kdy čas běžel mílovými
kroky. Byl také psán pro časopis "Exponent.",který v okamžiku reálné existence degradoval na pouhý Integrál.Nuž- nevadí. Přečtěte si,jak to tenkrát vypadalo,a já k tomu pak něco dopíšu.
Uděláme to,jak říká dr. Pultr, lišácky.
Věta; Bud t e dány množiny Z,S a G tak,že Z.'lC = 0 et Z < • Gf= S .Ztotožníme-li množinu S s pojmem svět a množinu C s pojmem Československo,potom
platí? V roce 1967 navštívilo prostřednictvím PíČSMMFFUK 86 studentu
naší fakulty množinu Z.
Pukaz- přenechávám s odkazem na doporučenou literaturu/l/laskavému čtenáři. '
Pozn.!/Výňatek z doporučené literatury./ Z 86-ti -šestnáct studentů cestovalo od Prahy na západ,jedenáctičlenná skupina prozkoumala slanost
Baltiku ve finském zálivu,devatenáct studentů vlastníma očima uvidělo
tři města s jezdící podzemní dráhou,deset dobrodruhů si svorně zašiš—
lálo švitřivou polštinou,fotbalová jedenáctka na svých cestách pozorovala dozrávající pomeranče i.zasněžené vrcholky velehor bájné Kolchidy
a zbývajících devatenáct podniklo předlouhou^cestu do sibiřské tajgy,
kde prý zaručeně nejsou žádní medvědi. Všichni dohromady projeli křížem
krážem je_denácti zeměmi Evropy i Asie.
Mnozí zlákali pro cestovatelské vášně mnoho svých kolegů,takže zájem o
získání nových razítek v cestovních dokladech skokem vzrůstá a zahrnuje
tak exotické ze.mě jako Anglii,švédsko či Západní ^Německo,Dánsko., ale i
země turistikou tak proslavené, jako je Island, Španělsko či Senegal.
Přihlásit še k jakémukoliv zájezdu být co průvodce znalý jazyka zulu se
stává větším kumštem než udělat analýzu u dr.Kubálkové na první pokus
za 1.
K 1. prosinci čítá. počet zájemců o prázdniny 1958 "v množině Z"přesně
stodest;a to všechno bez reklamy! Neboí nikde v prostorách fakulty nenajdete plakát s nápisem.
CHCETE spatřit na vlastní oči kulturu strého ŘECKA? Mykény,Pergamori,
kulturu asýrskou a babylonskou,úchvatné krajky z kamene,sfingy a mumie
faraónů?
Chcete poznat matematické taje jiných universit?
Chcete dýchat vůni subtropické flóry a_.kochat se přitom pohledem na
ledovce najvyššího pohoří Evropy?
Chcete vidět nejrozsáhlejší světová, fysikální Výzkumná pracoviště?
Chcete vidět Prodanou nevěstu ne o pouti,ale o senoseči a zažít
čtyřicetinásobné umírání Tristanovo v šestihodinové Wagnerově opeře?
Chcete strávit prázdniny s nejlevnější cestovní kanceláří na světě?
POJEĎTE S NÁMI IÍIÍI
Doporučená literatura"
/l/ Archiv zahraniční korespondence FVÔSNMFPUK
Dodatek! Těžko co dodat. Matematika i fysika jsou vědy svou podstatou
svrcEovaně objektivní,jejich základní zákony se neomezují jen na určitou část vesmíru. Platí všeobecně a nezávisle na světě,v němž jsou zkoumány. Neexistují pro ně tedy reálně hranice, tím méně hranice pomyslně
vytvořené k jinému účelu.-

I

\

Ha konec slíbená douška. Pro rok 1969 dostalo studentské křeslo m a W f y s .
ministra zahraničí nový potah,patří nyní k inventáři ASTRY,což má i s.vé
nevýhody,protož e odpadá morální'povinnost ČSM držet nad zájezdy ochrannou ruku a navíc, co si nevyběháme, to mít nabudeme. Proto bych rád opravil poslední oddíl reklamy o cestovní kanceláři. Za' to nám nikdo nemůže
radit,s kým máme navazovat přátelské stykv,kam,kudy a na jak.dlouho jezdit, jak moc se máme mít rádi s našimi nový ni přáteli etc.
Ted už to ie všechno. Jedno přání nakonec; aby všichni udělali všechny
zkoušky za l,a aby se na letošní prázdniny rádo vzpomínalo a pro napřesrok; aby o prázdninách nezůstala z,MFPUK v ČSSR ani n o h a !
,. .

- j -

Píseň Boba Dylana "Hey,Mr. Tambourine-man" je jednou z jeho nejúspěšnějších a současně ne jkvalitnějších. Keni divu,že existuje i její
český překlad.
Hřej,milý kamaráde,píseň prastarou
ještě nespím,a zítra ráno půjdeš dál jen sám,
hřej,milý kamaráde,tak naposled mi hřej,
tuhle chvilku,kterou před odjezdem mám"Dlouho jsme se toulali
spali po nádražích,
často jen pro zlostný smích
vyhozeni od dveří
těch lepších lidí,
však to byl cíl i život náš
dej Bůh,že bude dál,
mezi ty,co chtějí znát
jiskry světla shazovat
zpívat jim po hospodách
' a na všechny stále řvát
že je škoda shrben stát
pro svoji slepost

Je mnoho cest jak lidem říct
aí ohlédnou se zpět,_
kolik lživých řekli vět
jestli upravili svět
který jen náš je,
vždyt stále žijí Kristové
a marně teče krev,
voní dřevo na rakev
a šibenic je plný les
pod modrým nebem zaschlá krev
a také dav tu žije dnes
co dal si hlavu na špalek
a rozum ztrácí

0 tom,milý trubadure,dál o tom lidem'pěj,
po vsích v hospodách,nebo jen v domcích malejch,
Dál ¡.milý trubadure, dál tak lidem hřej,
a jejich ubohosti čisté víno nalej.
Já odejdu zas pracovat
tak trochu řádně žít,
chci si najít nový klíč
kterak lidemjasně říct
y
co jim dnes schází,
jsem připraven jít kamkoliv .
i trpět za svůj smích,
vždyt rozsévat chci zítra lip
zalévat,i skloněn plít
úrodu mít z polí svých
s klidem napsat slovo mír
a najít pouti cíl těch lidí
kteří kráčí
Hřej,milý kamaráde, tu chvíli ještě hřej,
kdesi v polích zítra plahočit se budeš sám...

...a mole hlava se dělovou koulí stává...
, „ , .
•
/Dokončeni./
A tak jsme tam stáli a velká vrata do ulice se pomalu zavírala a před
nimi se objevil špalír VB, POlicejní akce byla v plném proudu. Vysílačky
ve Volhách, vysílačky příruční,rachot motoru,plná ulice modrých,zelených antonů,přepadový oddíl,VB na motocyklech,VB pěší,VB maskovaná.
Chceme, opustit zahradu,ale proti nám přichází několik mužů s výkonnostním příplatkem za obličej, Hapening na státní útraty se rozjíždí. Režii
za Evžena přejímají orgány, Na chvilku mně přepadá strach,strach z lidí,
kterým nelze vysvětlit, co je to hra, co je. to poesie. Kolem znějí hlasy:
To je průser,zejtra mám zkoušku...
Nedostanu se na noční šichtu...
2ítra dělám konkurs na místo učitele...
Zítra mám mít hotovou exportní zakázku...
Atmosféra hapeningu:
Protistátní spiknutí.
Ohrožení bezpečnosti republiky.
Stanné právo.
Heydrichiáda./Autentické-výroky./
Jsme rozděleni na tři skupiny. Všichni se chovají klidně,ale orgány nás
registrují jako zločince. Tea už vím docela jistě,že kdybychom nebyli
klidní,že by přijela další auta,že by se křičelo a vím,že by padaly rány
pendrekem. Odjíždíme třetím antonem na městské velitelství VB. Stoupáme po schodech. Atmosféra hapeningu"
Období stalinských procesů.
léta kultu 1950 -1952,razie na živnostníky,řemeslníky,rolníky,
západní letce atd,...
Přicházíme do velké místnosti,která je vyzdobena rudými, prapory a řádem práce. Usedáme ke stolům.
Dejte ty ruce na stůl.
Rozhlížím se.
Na Vás to platí.
Dávám ruce na 'stůl.
Nebavte se. Co to malujete?
Vás, odpovídá hoch z protější lavice.
Postavte se!
Nepostavím,nejsem žádnej 'školáček.
Postavte se !!
<
Odvádějí ho. Domů odchází jako poslední,v šest hodin ráno.Výslechy,protokoly ,hlad,chux kouřit, probdělá noc.Chleba nám.nevrátili. Snad se některé bochníky stanou doličnými předměty v procesu proti Evženu Brikci—
usovi,který měl na naši dobu patrně příliš mnoho fantasie. A budou to
možná bochníky,na kterých byl namalován protestní znak proti atomové
válce,,ale spíše to budou asi ty špinavé,nebo ten,který měl prasklinu
jako lista a někdo mu přimaloval oči. Podepisuji protokol a připadá mi
naprosto samozřejmé, že?"...oni šly po shodech a dělaly s chleba pira—
midu." Sedíme s rukama na stolech,blíží se ráno a 'už se vztekám nahlas.
Bučí nad tím,říká mi ona.
BU3 nad tím,ale jak? A potom mi napadá,že hapening zcela splnil svůj
účel,protože ti osmnáctiletí budou mít alespoň^konkrétní představu o
tom,jak to vypadá,když smyslu života dává náplň policie,a pak mě ještě
napadlo,že by to mělo vědět více lidí,protože země,kde nošení chleba po
ulicích může být záminkou k tak rozsáhlé akci,je země,jejíž zákony ještě
nejsou v pořádku. A až se možná někde dočtete,že máte přijít; tam a tam
a přínésti s sebou třeba rudou růži,tak zase všichni přijaté!.

Slovenky akademický_klub,_
je násov organjzáie,ktorá vznikla z podnetu poslucháčov FFUK pred niekoíkými mesiacmi v Prahe. Je to zájmové združenie slovenských študentov pražských vysokých, škol. .
Každý rok prichádza do Prahy do.st početná skupina študentov zo Slovenska, ktorí chcú pokračovat v štúdiu na pražských fakultách. Prichádzajú do prostredia, ktoré je po väčšinu z # nich neznáme, začínajú si osvo^iovaí nezvyklý zposob vysokoškolského štúdia, zvykajú , si na život v
koláji. To sú problémy, ktoré iste tiež dobre poznáte. Menej však už
budete poznat Ťažkosti, vyplývajúce napríklad z rozdielnosti oboch jazykov. Niekedy sú až komické^-trebŕrs ke3 nám v piatich papiernictvách
odpovedia, že atrament nemajú a ani nedostanú. Á t\rrdia to tak dlho,
kým si. neuvedomíme, že česky sa atrament nazýva inkoust. Tieto a podobné malé -tažkosti sú zbytočné, pretože sa stačí poradit so starším kolegom, ktorý pomože. Abý sme pomohli našim kolegom čo najrýchlejšie a
najlepšie sa zžit s novým prostredím - to je jedna z príčin, pre ktoré vznikol náš klub.
študenti vyšších ročníkov^uz problémy tohto druhu nemajú. Pretože sa však na Slovensku zdržujú ročne prakticky len dva mesiace, celkom zákonite u nich^dociiádza k tomu, že nepoznajú do hĺbky myšlienkový, sociálny a kultúrny vývoj, ktorým, za ten čas Slovensko prešlo. A
práve Salšou úlohou Slovenského akademického klubu. (SAKu) má byt poskytovanie možností priebežného sledovania kultúrneho a spoločenského
diania na Slovensku. Chceli bysme Šalej vyriešit problém jazykovej čistoty - aby sa totiž nevytváral zvláštny druh Íudí,hovoriacich podivným
česko—slovenským nárečím. Takéto mixáž e kazia obidve reči a jazykovo
znehodnocujú aj tie vystúpenia Slovákov, ktoré sú myšlienkovo správne.
stretnutiach klubu má každý člen možnost počúvat slovenčinu, hovořit slovensky a takto sa utvrdzovat vo svojej materčine. Je však jeho
osobnou vecou, ktorým jazykom hovorí mimo klub.
Myšlienka založenia spolku slovenských študentov v Prahe nie ;je
nová. Možnost štúdia na českých vysokých školách už v minulosti velmi
významne prispievala k hospodárskemu a obvzláit intelektuálnemu rozvoju Slovenska a tým aj k utváraniu národného povedomia a kultúrnemu
rozkvetu. Činnost slovenskýchfŠtudentov sa obvzlášt projevovala v oblasti literárno—umeleckých krúžkov - z posledných vzpomeniem DAV, Detvan. V posledných dvadsiatich rokoch žiadne slovenske spolky neexistovali a ani nemohli existovat; ich tradícia sa však v povedomí slovenského národa na'Salej prechovávala. Možno práve preto sa stretol vznik
SAKľú na Slovensku sc širokým<ohlasom. Jeho prehlásenie uverejnil mládežnický denník Smena (možno vás bude zaujímat, že prehlásenie formuloval poslucháč V. ročníka našej fakulty Jagielka), delegácia klubu
bola velmi srdečne privítaná na mítingu slovenskej mládeže na Devíne.
í'ažisko práce nášho klubu - narozdiel od predchádzajúcich spolkov — však nebude spočívat prevážne v literárnej oblasti, ale aj v oblasti spoločenskor-zábavnej. Organizovaním rôznych diskusií a besied
sa budemé snažit prispieval k obojstrannej informovanosti medzi Slovákmi a Čechmi, zlepšovat vzájomné pochopenie a pomáhat tak pri odstraňovaní problémov, ktoré niekedy vznikajú. Medzi zábavné formy patri uskutočňovanie tanečných zábav, literárnych večierkov a pod. V
tejto súvislosti považujeme za nutné zdoraznit (podtrhnut), že všetky akcie, ktoré klub poriadá, sú otvorené pre všetkých zájemcov.Výnimkou je Zhromaždenie a zasadania Rady, ktorých sa možu zúčastnitlen
členovia klubu a na ktorých sa rokuje o interných záležitostiach.

V žiadnom prípade sa teda neuzatváramejnaopak,budeme veími raai,kea
sa rozhodnete navštívit niektoré z našich podujatí. Vecí mnohé z nich
budú priamo určené k-tomu,aby na ne prišli naši českí. priatelí a. •
/ Hrivnák /

K ¿ednomu problému,kterému bychom měli_věnovat_větší pozornost.
Počet se v LIi č.14 o. slovech spisovatele Mináče,jenž řekl,ž e" "nemůžeme souhlasit s českými kolegy,kteří přece nemohou začít mluvit o demokracii ,dokud si neuvědomísž e žijí,ale. i tyjí uprostřed národa,který nedemokraticky vládne jinému.národu",byl jsem značně pobouřen. Ani ne tak
jistou dávkou demagogie obsaženou v těchto slovech,ale tím, že Mináč ne— .
přímo tvrdí,že národ slovenský nemá ničím podobným zatíženo své svědomí.
Bohužel opak jest pravdou, Nejen minulost,ale,žel,i přítomnost obou našich hlavních národů jest pošpiňována hlubokými křivdami,jež pácháme na
dalším,částečně zde usídleném národě - nerodě cikánském,vůči jehož přís-r'
lušníkům se (i oficiálně) chováme jako k lidem zcela méněcenným. Cikánská otázka se řeší jčn násilným rozdílením cikánů do různých okresů
(neníí prý dobře,žije-li jich^v jednom okrese příliš mnoho),a vlasně se
o ní cudně mlčí,i když alespoň částečné její řešení by nebylo nikterak
náročné,ovšem za předpokladu,ž e by od ovědní lidé nedávali přednost laciným odkazem na resistenci cikánů vůči civilisaci. Jak můžeme chtít civilisovat lidi,které necháváme žít v nejhorších podmínkách bytových,pracovních i kulturních,lidi žijící v obavách,nerozhodnou-li "páni z okresu",že se mají přestěhovat opět., někam úplně jinam? (Již od. .očátku tohoto století není možno považovat cikány za kočovný národ.) Také špatný
prospěch cikánských dětí ve školách má příčiny nejen v nízké kulturní
úrovni národa,ale i v tom,že se tyto děti učí jazykem,jímž doma nemluví.
Myslím,že již je na čase uznati,že cikáni tvoří národnostní menšinu a
mají právo na vzdělání(základní,popř, střední) ve svém jazyce; zazlívá-'
me-li Němcům germanisování našeho národa,neměli bychom tento zločin odnárodňovaní áchat na jiných.(Před válkou byla v Košicích cikánská škola,
jejíž kulturně-povznášející efekt byl značný.^zhledem k tomu,že máme v
pohraničí ještě dosti málo osídlených ¡¡skla stí, bylo by (při troše velkorysosti) rpožhé řešit cikánský problém tím,že bychom jim vyhradili jeden či dva okresy,v nichž 'by se mohli usídlit a kde by bylo možné pro ně
zajistiti odpovídající základní kulturní,pracovní i vzdělávací podmínky.
Cikáni nejsou a dlouho asi nebudou natolik silní,aby si slušné podraínkv pro sebe mohli nějak vynucovat. Nicméně je naší mravní povinností
dělati vše pro jejich zrovnoprávnění; vždyt poměr k cikánům je velmi
spolehlivým' indikátorem čistoty svědomí a demokratičnos(ti země.
- tew EX S_T U S E F Ti Z dopisu redakce "Studenta" ustavenému Svazu vysoko školslčycE sira "dehtů"
...Základní dntrminací časopisu Student zůstane to.,co je i hlavním určením vrstvy těch,kteří .studují na vysokých školách.... Studenti mají
své ryze studentské „starosti a potřeby,které se musí řešit mezi nimi,s
nimi a pro ně.Soudíme však,že zde by mohly nejlépe posloužit živé a dobře
dělané fakultní časopisy. Student by ovšem nikdy nesměl' fuiagovat jako
dobry důvod pro jejich likvidaci....
Tedy vítr do plachet,kolegové S
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Majáles - incident - transparenty - sbírání - stěžování. - jednáníuzavření.
V e středu 12. ó. se u náčelníka MS V?< Praha plk. Ticháčka sešli
zástupci ARPSu a ASTRY /Kymlička,Popel, Prokeš, Novák, Cífka/,MS VB Praha, 00VB Praha 7 a ONV Praha 7,aby uzavřeli "případ Majáles".
Pyla uvedena tato fakta,zjištěná, inspekčním oddelením MS VB Praha5
Před Majálesem vydal plk.Ticháček zákaz jakýchkoliv akcí proti studentům. rJerná vo lha AJ-11-55 , jejíž osazenstvo sbíralo na Pelc-Tyrolce
majálesov-' transparenty a odnášelo je do auta,což byl důvod celého incidentu, patřila MS VB a byla původně vyslána ke zranění oka odštěpkem
bouchací kuličky./Seděl v ní však i náčelník CC TB Praha 7 s.Veselý./
Akce s transparenty vyšla z vlastní iniciativy příslušníků VB. Podobně
i zástupce náčelníka 00 Vp Praha 7 s.Rypar jednal bez jakýchkoliv rozkazu a navíc nebyl ve službř. Uvedl,že byl na místě nezávisle na černé volzo. Když jsem se snažil zabránit odvezení transparentů, došlo mezi ním a
mnou k incidentu,při němž jsen byl poi-ažen/na sem/. Není pravda,že .bych
byl na zemi 'L&éle
zpracováván" , jak uvedla UK. Je ale pravda,že jsem byl
týden v pracovní neschopnosti. Po dohodě VB s vojenským prokurátorem bylo
Konstatováno,že njde o trestný čin,ale o provině"í,jehož potrestání je v
pravomoci náčelníka MS VI:.
Náčelník MS VB Praha plk.Ticháček,který nám při přípravě Majálesu
velmi ochotně a účinně pomohl,považuj e naši stížnost za oprávněnou,a za
jednání svých podřízených se nám omluvil. Náčelníka 00 VE Praha 7 i jeho
zástupce potrestá'a použije i nejvyššího trestu své kázeňské pravomoci domácího vězení. 0 všech vyvozených důsledcích pošle ARPŠu i A3TÄE písemnou zprávu.
Shodli jsme se,že ne'ní ani v zájmu studentů,ani v zájmu Bezpečnosti vyvolávat vzájemné rozpory a zbytek času jsme věnovali plodnému jednání o otázkách další spolupráce.

Zpráva z .ASTRYMire v Prokeš, člen předsednictva ASTRY a Pražského Studentského Parlamentu /ARPS/bvl zvolen do předsednictva nedávno vzniklého českomoravského s/azu vysokoškolských studentů a byl pověřen vedení p- zájmové sekce.
Zúčastnil se jednání na itv N F a IÍV KS C, '<de se hovořilo i o částkách na
náhradu dřívějšího majetku vysokoškoláků. Jde o pěkný peníz — asi 150-51o ooo ooo Kčs. V majetku vysokoškoláků byla mimo jiné až do okupace
Strakova akademie, nynější sídlo předsednictva vlády.
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Pozn: V zájmu o b j e k t i v i t y Vám doporučujeme k přečtení vyjádření plk.Ticháčka k případu Majáles,
které se nachází v Literárních Listech č. 16.
A na úplný konec Af
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