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cona 50 káL,

VáKeni čtenáři !
V prinuléu "ísls .i sne p-Hal.íbili,
v dalším vára proz.ra/-':.ie svó
vnysl- stra.? .tohoto Časopisu. x'o^oc čtenářů sa pocho .tol;:ě nedostavila , zůstává tedy tíha odpovědnosti za tvá' časťr-.ieu Ba
redakci /stále pros .tícmí/.
0 to odv vnější je už ľ ne s Z"s:?e jnit své plíny. Ale
budič:
Integrál:
- by chtěl vycb'zot '.t."dý t "ctí týden v rez~ahu 8 stran
A chtěl by r-ít tis-tono« o'flľn.' a v"chá»ét • n&kMáu ¿"-.X) výtisí-i
- Chtěl by sát tištěnou ob-Hku
- chtěl by sát 5-člennou rec&Jcci /šéfredaktora, 2 dal Dá, s toho
jednoho r. r^portérskhn zaašroníra, jazykového odborníka, r"áak~
tera odpovědného za vytištění a distribuci/
- chtěl by mít uzávěr':u neděli Večer a yycházet n"'.3le •bijící
Středu
- chtěl by mít vlastní hospodaření, /icisrým by procházá~ :'':.nr :"ní dotace v případě Ke'.ho v ••.klad»/, aby p:' ispěvovatclr a
redakto i mohli být honorováni
- chtěl b spolupr .covat s ostatními feJcJltnirci Časopisy v Praze
- chtěl by rozčířit svou působnost za hranice fak.ilty a s budents-ihc
kého Icatastr»
- chtěl by inít dvě sehrán'-' pro styk s pľispSvovateli- c. benáři
/Karlín Karlov/
- chtěl by spolupracovat o o horní'-y ve • studentshýcb a polit.i.k/ck o t izbách
5 stran Inteyrálu by bylo přibliín: rozděleno /necho č tet?'Iv vozme spíSe jako ideový prograr/:
Str. 1,2: obsah, rc-',článo'-} zprávy z ASTRY, Zprávy z f;ulty
' \
Str.3,4: studentské hnutí, zprávy s vyšších
pciiti'::a
yá.... Str.5,5: pro jato články- politic ko- -reco sní tvorba •
ľ-ľá; V !ľ»tr.7,8: literární tvorba, doporučení četba
/ j

^ W l

Jinak by byl časopis prostoupen řasnými sděleními, snad- inzercemi. Rozvrh není konečný.; rr podněty z řad čtenářstva se pochopitelně bude reagovat!
Těžíme se ra spolupráci.
Prozatímní redakce
Předsednictvo ASÍRY
poslalo rolTfcordty V- i vyjádření k akčnímu profjrar.u university, ve kterém vyjádřilo s tímto
materiálem a' na několik výjimek souhlas. Gtie'cyjeme tu pouze připomínky předsednictva k to
muto programu:
1. kldsti ostrý cl" ras na autonomii univorsíty/a z toho vyplývající zmžny v zákonoch/
po str'nes ekonomicko, vnitrní organizace, úprav -studijních plán®, a jejich nápln''-.
2. J'smn bro prosazování po;'a^vkT3 nedotlcnutelnosti akademicko půdy.
3. Rezolutně žádat noiost v: dávání skript apo".. Mako'in v rámci university. Postatě
studijních materi '.?..•-' se kladně projeví i na úrovni výuky. Je také naprostý nedostatek cyklostylů /via děkanát naší fakulty/.
4. Souhlasíce s omez ován a-ih nočtu sk.mček a rozvrhováním do větších celků i s"celkovým
dvouotapóvým způsobem st'uclia. S poplat]rr za reprobace souhlasíme s podmiň1 cou, "-o e::amin ".toři budou posuzovat posluchače ob jektivně, bos znánr'eh výkyv" ./důležitýjží zkoušky skládat
p ř e d zduo-bír kômir- í/._, Současně • jsnws proto, ab-- se p H op: kov'-tlí ročníku npffiúselv znovu
ski id" , zkouž]:y, složené i jen dobř--. ?opl'.:.t'~' Sa opakování rojníku esu nám nezd...jí vhodné,
nebot p.o -? t-v '.ní. roční':1.' ir' ka"d'- vá"n\ d " vod /většinou zdravotní stav/ a relativní je
již autou.:tick p--J -ozón 3tipen ijn•;.
5 . VÍ'táí.ví r.v-al')n'n renesance akademické obe o a ustavování aľcademi'ckých spolků na fa"cultŕ ;h. ľ tomu by hodně napomohla reforma studia /na' základě roformv a z do -onalení studia
na r; '--asiích/. P.x ikážlcou jsou v materiálni těžkostí, ja' o ->0 dostatek místa pro fakultní
TI:' . ""'!:ší pospolitost akademické obce, založorá na přirozené autoritě učitelů b;- m"d i z;
r p • • -div ne. úroveň a výsled!d:y peda/joyické práč a na fakultách".
. "
kdy j- ji- jasná orranleaení strukturo, students^cb sane,-práv a jejich proprán, ' l.o b
r-ba p esnějá vymezit :jo iic1- noc v rámci universit;, i na :d ' vltách, jejich
práva '. v-vinnosii : universitních orv'nr.cl: a z to'o plynoucí -možnosti podílu, ná řízení fakult
university. Z tohoto hledis'r. je ta':/- třeba novcli.eovat vysokoškolský zákon.
za předsednictvo Ji"í Dan e ž
ZPd-ÍV.i ze zasedání ':olegia dakás:- dno 10.12.1SC8
\

Prof. drandojs u o i dříve promluvil o z- hájr-.í stavby na:'í fakulty na Proseke, které sr- konalo
ten don ve 14,00 ;a účasti ministra Kadlece, o potíŤíuľ- a překážkách, které vůbec realisaci
staviv-- bránily.
v
Vv meliorvcí měl onUstib bucovu na Malé Straně ji" v příštím m'ŕsíci, ale Jelikož nová
budovo pro tento pstav r Zbraslavi není ježte hotova, budou se muset naše katedry, aiihovna a 012ľ i nadále uskrovnove/b. 0 .místnosti pro iuo není zatím řeč.
Vedoucí vojenské kat - - . r; ppík.Adámek požádal děkana fakulty, aby umožnil studium na
naší :.. -ultš nokolike desítkám posluchačů vojenské akademie za podmiň d:y, v;e na ně budou '.Ir
dony stojné nároky k.ko na donne studující- Pro' .2Jrand: 's pplk. Adámkovi" rád 'v--hověl, mnohým
katedrdn se tak i pomůže. Dálo pplk.Adámu': p:l ř.rtl podkray anorr vní dopis "ntudsntů j.ro'.níku na kdP", ve leterám se ho pt jí nc
/od.y p ľ-¡sunutí vojenské přípravy zn 3. do 5. rož;í::u. Iídokol i v o tomto donise n&co víte, oziv mte to v zájmu ^jasnění věci přímo pplk. Adámkovi.
.'Visti roky se na -d 'x.lte ^ 2'ude otvírat tolik řásných studijních oborf /např.LÍ-dg/,
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filosofie atp. budou z'ízenv ne st/;v •,

k0.řsy, pop'"-. lájrs^ přínio bě-

ke^ íuek r., ferovol o konferenci odborová sv.vzu o re. o omítal vvsérxh akol a !:ulw .
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i
Ľ'^T'JÍT: Vijí-r-* n k-tvo A -ľ k přijme šekretář','n. pb"i • • •" • ' • ' Lrodovadeckoíu fakultou/.
Plat 1.500-1,90) Kči?, nástup v únoru. Zájemci o tobo místo zašleto přihláEku na adres1::
A"reso.: ASTRA I.iFP'lÍK, 'Praha" 2, Ke Karlovu 3v
'•*
I
0 čin-io-Jti Kulttismš xii fo tlační sekce /KLS/

' "

1. Prav? ..lelně ,ah^rílnš . bohatě informuje celou afedemickon obe p pomocí ^íftťuiek. Jeatliao
i/k^niaští materiál se Kláňa násxšnku poděsit,/buo. je př.ú.xš qjr.'ážr.ý, jnebo-, je ho málo,
"'•• " o 7K.1?." distribuovat na nástčnlíy ve ví och třech huďoyách/, ná ' ' '. ee
':• .a
r
av-ko-rš, Farl kiě a'"na KZHD- na Ľalé St*.rě ve speciálních deskírb, Frosír.'.o vlecHny
Icol'kyy, :-y'ý nic z ieseh-ňoodnášelí j »je tře" x aby si všechno uohlo přečíst co nejvíce lidi a po zdšj i archivoVat.
2. Lví pídil má sekce i na vydávání Xntegr'JLu a na j oho. popeláři ?aci nejen mezi studenty
naší fa1!'"1 ty, ale i na dalších fakultách, ' sp'"š r.á rep:.*-'rn-vl"oe je z aru/.' ona aktuálností,'
bohatostí a zajímavostí •. obsahu« Jsme ve špoj r' í s redaremi dalších studoirtsľcýcl; časopisů: ?.efln:ai na FVL, klitdru na VŠCIľľ a nov 3'vzniklého asopr
Spektrvii r.a PvF. ldrerónu
do další evistence přejeme mnoho úspšchv, A'čkolik u!• >ok z týchto časopisů přetiskujeme/
'i. KIS uspořádala 17.12. schůzltu <$oc. Černého-asi s patnácti zástupci AkíPX a jiných studentů fakulty, leboří mají současné 5 pi'r pomínkarí kc studiu, organizaci zkoušek či přednášejícímu plán či návrh na řešení těchto otázek, 3udc-li r zi studenty zájem, je docent
Čem;,'- ochoten v budoucnosti uspořádat podobnou besedu i pro širší puhlikyÉ3 Podmínkou
účasti však vždy bude fundovaný přístup, kbnkrínjí připomínky• i návrhy«
4
4. KXS vyvíjí tlak na kompetentní osoby za účelom sehnání vícenástčnkovóhô prostoru
/ZVJ , r.a kalé Straně a na Karlově/ pro svou agitaci,
*
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Co ©o vlastne "šlo na falailtě v pátek 13'.12.19p8 v J.obš '19-22,30 hodin?
Z ruba 80-12j stulevfců a pedagogů vyslechlo zprávu o .činnosti AVPS z úst kolegy Sklenáře,
p v tom z úst as,kilo- hodnoceiií VY KSČ naší okupační stávky, Potom přišly na řadu čerstvé
i: formace z pléna 1*' k3C o navrhovaném složení no-á
'or lni "ľady i vlád národních
/nemá cestu to som p átj ta výrobní lhůta.»«*/ a o"-sinic jší,zajímává výklad člata Y7 KSČ
n těma "Vývoj souš .sne Reality". Třeba poznamenat, še dokady a informr.ee z drtihých rukou
o Kijevrk-ýoh rozhovorech prostupovaly zasedání celý ve$erc
Potom promluvil velmi sympaticlcy člen páo ise "nictv, e áb ořové orf.;,-.nizaoe pracujících •
v kovoprůmyslu /která zastupuje 1 500 000 lidí/ s.klas'-kj objasnil nŕ.m potíšo odborářů
s vedením 1ÍÉ0
/nejen s K.Poláškem/, promluvil o úrovní politicko 'aktivity na závodech
,/,-e ľrbeťou prý můžeme být jedině spokojeni/, vystoupil s konkr'tni 'kritik-^u i - '.vrkyr? k ještě tiskový mluvčí SYS a >dle kuloár?)^ zvěstí kutcnlJ.'.t^kk kcOrya ..^rnk^š a
m:' vli) ' - ť - k 73? .'rolega Iiěmeček referovali o situaci ve svých orgánech x četli v.'zvj
k vyhláŠ..; '. pchotoťosii ne, fa'tultách /'t j., íp o jena mezi budovami a kolejemi a spojení do
centra/.. Shro táčdšní potem přijalo pozáréř/n-'- dopis předsedovi 1TE Josefu ^mřlcovskému,
s dílny z.: jeko chavakientí postoj a s přáním pevného zdraví do další činnosti.
ŕy<r—i
- (>y /f,> -

To se už nachýlila 22.hodina. Na pořad, tedy přišla už jenom disJcuse, ve které odpovídali hosté na mnoho dotazů, A když tyto skončily, množina II pražslcých hospod pohltila asi
fOčlennou Tlili o Uľä M zbylých shromážděných,
ZAHRANIČNÍ SEKCE:
V;, : lášením druhého velkého nesmyslu posrpnové kabinetní politiky naoí vlády se trochu
zkomplikovala práce pro Zahraniční sekci ASTRY - speciálně pro její novou předsedkyni Olgu
Burešovou z II.ročníku.
Leč protože se jí budu snažit pomoci všemi moudrostmi, které jsem za dva roky práce
v témže křesl© nasbíral, myslím, že není nutno, aby studenti -naší fakulty věšeli hlavy tím raéixě cestování na hřebík.
Stejně jqko v minulých letech ijčast na výměnných bezdevizovlcách je a bude podmíněna
dobrým prospěchem, jazykovou zdatností a přáním; .„účast v budovatelských táborech počtem
míst fakultě přidělených a účast v čemkoli jiném rétorickým uměním té či oné skupinky nadšených cestovatelů, jímž se pokusí nově. zvolenou slečnu předsedkyni přesvědčit a slovně zdolat.
Rady udílím i nadále zdarma a tak, jal" jsem nejlépe schopen - najdete mne ve IV.ročníku
matematické ekonomie.
Olze dobrý vítr do plachet přeje
'
<
,
Jan Králík
předseda Zahraniční sekce
ASTRY MFF v.v.
_^STRA_jzase dala_
Dne 4.12. se konalo výroční zasedání pléna ASTRY, Nemělo slavnostní ráz, nedá se ani
říci, že pracovní, nebylo prostoupeno nadšením letošního jara, bylo však dobře navštívené.
La 49 dosud zvolených poslanců se zúčastnilo 32. /Ve většině ročníků nejsou dosud provedena
druhá kola voleb, přitom mnoho schopných lidí do ASTRY v l.kole nekandidovalo./
Hlavním bodem programu byly zprévy starého předsednictva a volba nového.
Staré /Kadlčík, V.Novák, Prokeš, Kohl, Meisnar, Pajdar, Mühlstein, Novotná, Králík, Václavík,
Cífka, Lesner/ skládalo účty ponělrud podivně, ně lete ří členové nevypracovali zprávu písemně",
někteří neuznali vhodným dostavit se nebo se alespoá omluvit. Sekce ASTKľ byly poněkud přestavěny: kulturní se spojila s informační, sociální a umísíovací přešly pod sekci vnitrofakultní. Politická sekce nebyla ustavena, její připravovaná činnost se shledala shodnou se '
sekcí mo zi'fakultni•
''ové.předsednictvo nebylo zvoleno kompletní, zvoleni byli:
přec: ca: Ivon' Hrivnák /IV.r./
předa. jmiir,, s.: Václav Novák /V.r./, již v minulém období
předs. mezifak. s.: Ivan Sklenář /IV»/
předs. horp. s.: Jiří Chýla A H . r , /
předs, la.tlt.-inf» s Jiří Daneš /Ill.r./
předs. záhra ni ční s.: Olga Burešová /II.r./
Nově zvoleným funkcionářům někteří staří slíbili pomoc.
Pro informaci dodáváme, že naším zástupcom v SVß byl na posledním zasedání zvolen
Mirek Prokeš, druhým zástupcem v PSP vedle Pavla Krivlcj^ byl zatím zvolen Zdeněk Němeček / I I I . /
Překvapující je, že do nového předsednictva přechází taknmalá část starého. Částečně to
vysvětluje menší počet zvolených a také skutečnost, že posluchači V.ročníku /sice pracují
dále/ se nenechávají do funkcí předsedů sekcí volit.
Mnoho úkolů zůstalo na další zasedání pléna. ASTRY, které připraví /dle slov předsedy
nô 1,polovinu ledna/ nové předsednictvo, a tak .bude mít možnost se ve funkcích osvědčit.
jas
2713/68

ľ; rg. na_ denol :rac i i aneb_pa rlejncn tn í zrjravodaj.
Vážení kolegové,
dne -,»12. se udála na, naší falrultě otřesná událost. První zasedání nové ASTRY. /Kutno dodat,
že vč -¿in? důležitých kolegů byla opět zvolena/. ASTRA projednávala mimo jiné zúžení zřízení
nové politické sekce, která zřízena nebyla a sloučení sekcí, které sloučeny byly, i když
rl.v poslanci neměla ponětí o způsobu práce a iičelnosti slučování sekcí. Předseda sekce
¡r-..;! kol.Paidár nebyl těsně před hlasováním z formálních §.ůvodů připuštěn ke slovu.
'ŕOľ.:\±nóti", opět řádila, a tak se debatovalo o věcech méně důležitých a věci podstatné
/není Akční program UK/, kterc se studentů dotýkají, byly hozeny pod stůl. Věc dalšícCi student sk/ch akcí se na stůl ani nedostala. li. j. zapadla v této souvislosti též demise kolegy
Lošnora. Výkon zvolení předsednictva a sloučení tří sekcí jest na dvouhodinovou schůzi
opravdu obdivuhodný»
¿fékteří páni poslancové by si měli uvědomit, že mají uši k poslouchání toho, co říkají druzí a dále, že mají mozek určený ke kritickému myšlení,, a to dokonce i polcud se týká
toho. co řílcají sami. Tím by se debaty podstatně zkrátily a někteří poslanci by nemuseli
na «protest /s kterým souhlasím/ opouštět jednání /např. kol.Meisnar; měl to však udělat víc
demonstrativně, takto to poněkud zapadlo/. Výhrady týkající se poslanců platí měrou vrchovato
tou i pro předsedajícího kol.Kohla a sekundujícího kol.Daneše.
Závěr: a, V časově napjaté schůzi se poslanci vyřádili na prkotinách, a pale jim i
předsedajícím na nic nezbyl čas.
b, Opět se ukázalo, že ASTRA je dobrá přesně na to, aby několik poslanců předvedlo rré řečnické umění a nedostatek smyslu pro podstatné otázky.
c, Rozpustit!
Fa. ven
P.SP ¡.ložná, že se časem'TÉ demokracii přece jenom naučíme? Zatím pochybuji.
.*>
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_.Budou_Vápoce

/

ittieš-. í .-.Í3lo je vánoční. Měl jsem strach, že pro samou politiku se na to zapomene,
po c"'vili rase obavu opačnou - kdyby alespoň nabyly Vánoce na konci roku; a ten letošní byl
příliš bohatý»*
Stélo so mneho. Přišli, naši podepsali, musíme čestně plnit, mimo jiné upevňovat přátelství, Ser by no hodilo spíše slovo tolerance, ale na tom slově by se asi naše delegace
v ruskou nedomluvila /já myslím už proto, že je druhá strana nezná/, lía štěstí se nic neděj ->. protože je dorr! oblastí, ve kterých se s nikým snášet nemusíme, prostě proto, že tam
r n:'..,. . „ .asi t?J: jako referenta z OV na výstavě starých mistru, nikdy nepotkám/,
¿'e:: ,r! --dívejte
programy vánočních koncertů. Člověku připadá, jako by Vánoce či jesličky byly čes:~ý vynález. A i kdyby ne, cizí králové přinesli k jesličkám zlato, kadidlo a'myrhu. í ary jistě vsr?c-šené, ale česlo/' člověk přináší všechno, co mé. rád: životní potřeby, píšeš
nebo jer. úsměv, ue, to není pouhý patriotismus, "Českost" Betléma nám přiznal celý svět
v llontr^alu, stejně tak jako půl Holandgjsa, kde byl také třebechovický betlém vystaven.
Napadlo vás, že by o něj požádalo některé ruské muzeum. líne ano, ale s tím i to, jak by jej
Rusové nechápali, právě tak jako nechápou sbírku v Puškinove muzeu, právě tak jako nechápou
krásu kostelů v Kremlu.
Vydajme se tedy naznačeným směrem, vykročme směrem, kde nás žádní "přátelé" necekají,
Využijmo toho kousku prostoru, kde jsme autonomní a oslavme Vánoce jako svátky pokoje a míru.
Letos to půjde určitě snadněji než kdykoliv jindy. Čeští lidé jsou od jisté doby vnímavější,
citlivější, ohleduplně j :jí, pozornější. Dů-x-zy jsou nasnadě: stále vyprodaná divadla, výstavy,
na ktorrch není ľ: hnutí, akce "Člověk hlodá člověka" organizovaná ČSCIC, konto 777, i v tramvaji s© j3rdí lépe. A lidé se nehodlají hned tak změnit. Ale zpět k Vánocům, j
Vy ss ptáte, co jsou to Vánoce ?
2719/68
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Pro někoho jen dny volne,, pro někoho nevýrobní čas, pro někoho přerušení výcviku či
lokonce války, pro někoho klerildLlní přežitek, ale pro ostatní... Pro ty budou Vánoce nečísl
Vetšíffi, když odolaly náporu předchozích let. Český člověk se na. Vánoce těší, Vánoce prožívá,
vy.-hutn '.ví slavnostní pocity, nechá se Vánocemi unášet} to není pouhá tradice, je to dan
z
kierý v dávných dobách český národ dostal, je to dan z lcřssíajis?cé kultury, I.fy by'
ehoi ST. dnes Vánoc zřílat neměli, už proto, že jsou skutečností, která nás pozvedá od každodeiiňíeh starostí, proto, že nám dovolí demonstrovat zbytek své autonomie. Možná, že nám
někdo nebude rozumět /což by nebylo poprvé/. Ale když nerozumí, aí se snaží, jestli chce,
r. nochco-li, aí se diví tak, že mu oči z důlku vypadnou. Vánoce jsou přece naše!
A tak vám všem, milí čtenáři, přeji příjemné prožití svátků vánočních, hodně dáriců
z, chvil spokojenosti,
i
. '
Václav Kohl
I
SOUVISLOSTI

'Tffosukovi je právě jeden rok a dva měsíce a moc ho'zajímají pejskové a auta. Pokaždé,
•:dy:": s ním j do v o na návštěvu do domu mého tatínka, si chce hrát s paňácou a s překrásným
talíř!33m. Marně mu říkáme - to'jsou příliš cenné věci, nesmíš na ně sahat..."
Ta'díl o nile píše před Vánocemi paní Yosiko I.íatsuo mé ¡našince. Malého Ýosuka ještě nez»«m
nám, ale u cite někdy přijede — třeba jednou jako gymnasta, nebo přednášet matematiku,
ľhiám jeho "tetu" - pokud jí Japonci vůbec tak říkají, protože ani věk čtrnácti měsíců není
počítán- tak, jak je v našem kraji zvykem - : Yukiko je velmi milá dívka, černovláska, o rok
•.iladši ne" já /ale nevypadá na to, protože Japonl-ry" nikdy na svůj věk nevypadají/. Přijela
io Prahy v srpnu se svým tatínkem - universitním profesorem - na několik dní a s nenapodobitelným kouzlem obdivovala krasy staré Prahy a boleslavi, Karlštejna i Hradu pražského,
:dc jsme spolu vítali v tisícovém davu i presidenta Tita. Moc; se mi líbilo, když říkala:
Vaše země jo teč. šíastná, 'protože všichni pravě tož utváříte její historii, a já jsem byla
na chvilku šíastná s vámi.
To bylo 10.srpna. ¡Jož odletela z tehdy ještě nového a nic netušícího ruzyňského letiště, moc a moc jsme si vyprávěli o Japonglcu a o Věře Čáslavské, o kimonech a o vějířích
r na rozloučenou nám zazpívala současný šlágr s Osaky: Komici wa, konniči wa, niši no kuni
:arft - napřesrok se bude zpívat určitě i v Frazé. Byl to tenkrát moc ho z ltý večer...
áikdy bych nevěřil, že Japonci dovedou být i upřímně smutní, ale přesvědčil mne o tom
lopiS; který jsem dostal o tři týdny později. V těch třech týdnech leží i den označený
Jaru tiskovou agenturou za největší šok^roku 1968 - 21.srpen.
konec tomuto vyprávění. Budou váioce a se stromky SQ rozzáří milióny dětských
c'í ..:-.". .ovými dárky a zäblýsknqu se i očka malému Yosukovi, až si'bude chtít znovu' brat
s paňácou - s paňácou, kterého j som já vyhrál loni na 3. Bepx*> son tažním pleso • matematiků a
fyziků v to::." ilo - v Lucerně. Co vyhrajú p2;íštč? Kdoví, výhro.ju-li vůbec něco - plos je zatím vo hvězdách.- budo-li so opakovat a udělá-li radost jako ten minulý nejon matematikům
a fyzikán, to nezáleží na mně.
Chtěl bych jen podotknout, so ples jest věcí velice prospščr.ou no j on spoločensky, ježto
působí n r ahlí:: -jí srdcí studentů a Studentek o. pánů a paní pedagogů a pedagožek - o malém
YosUkovi už ani nemluvě - ,
ale i finančně, protože působí nápokladnu; a to zase: nejen
podniku Lucerna, ale i naší milé Astry. Krom toho: čin lépe oslavit štastně jodnak přestálá,
jednak přetrpěná úskalí nejen zimního zkouškového období?
Konec žertování, tec. vážně: Radou pomůže kdekdo, a tou nejcennější Mirek Proko." ze
III. roľní ku. Ruce k dílu nechí; přiloží všichni, jsouc i znovu motorizováni ročníkem druhým,
lájme Zase chvíli pohromadě a nejen podle rozvrhu, a nejen pro naše štěstí, protože, jak
shora vidno, nikdo nikdy noví, komu svým, štěstím udělá opravdovou radost. K rozbíjení
tradic jsou nc. světě jiné instituce než" právě nově zvolané předsednictvo ASTRY. Jsou ľ. 720/68

bohužel. Za své voliči? se přimlouvám-'abychom pak všichni ještě dlouho mohli říhat:
krát,když jsme měli v Lucerně plos, - koli'átcjpak to byl ? ětvrtoj ? " Protone lidé jsou na světě proto, aby žili pohromadě.

"Jo, ten-

-jAktualizující dovětek redakce:
Předsednictvo ASTbY na 3vé schůzi dne 10.12. rozhodlo konat representační plos matematika a fyžiJců dno 22. března 1959 v Lucerně, neb ji máme na (t©n don ještě od lonsiaa zamluvenou.
Kolegové Králík o. Uchytil so prozatímně organizace plesu ujali.- 0 předtančení se dočtete i na
násteiiixLch. No, a na Vás všechny připadá úkol propagace plosu / zvláště na netypicky matomatic
ko fysiognornie/fflézi širokou veřejnost.
_

"

Red.

Na základě dlouholetých zkušeností z pražské hromadné dopravy a vzhledem k blížícím so
tramvajovým návalům vydáváme tento
ZÁKQH

§ 1/ ""oni takového dopravního prostředku, do něhož by se nevešel vždy ještě alespoň
jeden cestující.
§ 2/ Tento zákon platí univerzálně.
C 3 •' Tímto se zároveň ruší dosud platný zákon č. 324/'
knoty.
M.K.P.

o zachování a neprostupnosti

Cit- u .i e m o i
¡íeztratiJL člověk to,četho sám se nevzdal. /F.Schiller/
Kažcý má právo na svobodu přesvědčení a projevu;toto právo nepřipouští,aby někdo trpěl pro
svoje přesvědčení ... /Všeob.deklarace lidských práv/
Proti stanici Vltava nemůže SSSR zasahovat,protože se nevyskytuje na jeho území,a do zá_
ležitostí jiného soc. státu se SSSR nechce vměšovat Ayjev,prosinec 1968/
Faleš a klam,zradí se sám. /lidová moudrost/
• e
o o 9
Prohlášení:
Během stávky byl z Malostranského náměstí pozdraven také kolega Cífka do ciziny. Zanedlouho jsem dostal od něho odpověď,ze které vyjímám:
Díky za dopis,zdravím tvým prostřednictvím celou ASTRu a fakuli,obzvláště podepsané.
Zároveň Tě žádám,abys oznámil,že dementuji Tvé prohlášení,že jsem Král v exilu.Nikoliv.
3fa zdravotní zotavené /potvrzení dr. Kalinové - tedy ne,že jsem král/. Musím ti říci,že
j3em byl blízek toho,abych se sebral a jel domú,jak jsem slyšel o té stávce.' Zatím to vy_
padá, že mám doložku do 31. 2., ale asi přijedu dřív.
Rád vyřizuji. Vašek Kohl.
2721/68
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Poslední stránka tohoto výjimečného,vénočního čísla, je pro změnu obětována poesii.
Jednak té poesie v posledních Integrálech příliš nebylo / ba tvrdí se i,že jest velmi dobře,
že tam nebyla žádná/, a jednak se dnešní básničky ,popř. text k písni, týkají aktuální
tématiky,
n
Hed.

Pul půlky tuctu dnů
j3 bez mála
do vánoc
-• do narození slunovratu
střenek
obléknem do brokátu
a zavoláme, na pomoc
snahové rolničky - dvě:
tu a tu
pro lásku
a pro přátelství
Jak je ten svět teá maličký!
vejde sč celý do Betléma
a žádnou,
žádnou starost nemá
ani,
že už zpoó pokličky
utíká
- tiše jako pěna vánoční vůně bez ustání
vůně dvou kaprů
co ještě před chvílí
se ve vaně živě bavili
a ve veselém povídání
svůj konec málem přežili.

Universal Soldier / P. Donovan/
Voják
který
který
a sám

byl vždycky,jenom slepý nástroj
pro cizí bojoval
státníkům dobýval moc a zisky,
při bojích umíral

Už od válek punských,až dnes po Vietnam
ten nástroj jeh plenil a bil
at se štítem v ruce,či řídící tank
po zemi smrt rozséval
On bojoval za Rusko,bojoval za Vietnam
on válčil za USA
on bojoval za KUngo,válčil za Pákistán
ten věčně mrtvý voják
\

On válčil jak divý,zpitý do šturmů šel
jak figurka šachová
byl po poli veden,neznámým mu hráčem
který ho v partii prohrál
Až národy světa odloží své zbraně
a s pumou si budou jen děti hrát
až bratr na bratra nebude řvát Na ně!
až .. je na nás kdy bude to až
- jd -

- j-

A na úplný závěr .-pět uvádíme
1.
2.
3.
4.

IX) PO FUČENOU ČETBU:

Integrál č. 1 ročník druhý /bude k dostání v lednu /
Listy č. 6 - dopis generála Píky
Leszek Kolakowski : Co to je socialismus?
"k událostem v Československu
vydala red. rada při spojeneckých vojskách«

5\ Další studentské časopisy,jako jsou Elixír,Impuls,Spektrum,
Reflex či Ekonom, protože vlivem nedostatku místa jsme t nich
pro tentokrát nic nepřetiskli (ačkoliv na str. 5 uprostřed
jest toto tvrzeno. Omlouváme se.).
IN'jEGÍlAL, informační časopis pro vnitřní potřebu fakulty a studentů MFF UK, Ročník l,č. 5.
Vyšlo dne 13. prosince 1968. Cena 50 haléřů
Redak enj rada s Daneš, Kohl, Lešner, Stolár* Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
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