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interviváriunu

Dnešní číslo začínáme (a chceme tak začínat 1 další č í s l a ) opět interview, vlastne rozhovorem. Tentokráte se rozhovor týká vnitrofa—
kultních z á l e ž i t o s t í ^ vždyť jsme pro něj také zašli za vedoucí stu
dijního oddělení, panT Bartífcovou, a za paní Kapličkou, která má na
starosti druhé a třetí ročníky. A na co včechno jsme se ptali?
Red.: Jaká je tendence počtu žádistí o 4. opravný termín a o přerušení studia v posledních letech?
pí.B: Rozhodně počet žádostí velmi roste, Před dvěma,třemá roky,
kdy jsem přišla na fakultu,byl druhý opravák výjimečný. Ale does
zvláště ve čtvrtém ročníku,je to běžný jev. V 5. ročníku je situ
ace stále ještě dibrá,
oí.K:Opakujete-li druhý ročník,třetí semestr splníte,pak už ve 4.
semestru máte stipendium. Mnoho lidí o tom však neví,a tudíž
si ho nevybírá, čtěte proto všichni před výplatními daty nástěnky,kde jsou seznamy stupendistů.
Red: čím ván nejčastěji studenti ztěžují a komplikují oráči? Máte k
nám v t«mto směru nějakou výzvu?
dí K: Studenti jsou celkem ukáznění. Žádali jsme od nich,aby do naší
kanceláře chodili jako do úřadu,a toto přání dnes už respektují,
nehrnou se sem po houfech. Jsem se studenty spokojená. Mnoz.í se
na nás obracejí s různými žádostmi(většinou se týkají studia,
ale často ke mně přijde student i Dro soukromou radu),které se
snažíme vyřídit ODravdu co nejrychleji. Před nikým nezavíráme
d veře.
pí B: Máme zde velmi stísněné prostory,a počet žádostí neustále roste«,
( To se týká hlavně nevyzvednutých stipendií, čtěte nástěnky,
jinak vám nic sdělit nemůžeme.) Prosila bych studenty,aby sem
ne chodili,když nemají. Nemohu přece desetkrát utíkat od rozdělané práce! Pakliže potřebujete něco naléhavého a nemáme zrovna
úřední hodiny,za volejte si nejdříve z vrátnice.
Red.: Právě jsme na nástěnce viděli nové rozvrhy na tento semestr.
Jaké byly potíže s jejich sestavováním,a máte k nim něco na
vysvětlenou?
pí K: Máme málo místností,takže dělat rozvrhy je strašné,
pí B: Myslím si totéž, co doc. černý: příští rok se do této školy nevejdeme. Před třemi roky bylo méně paralelek,takže práce na r o z vrhu byla snazší. Nyní vzrůstá počet spacialisací,a při tom se
zavřela letos posluchárna F3,neboť katedra koupila nové přístroje,na které nebylo už jinde místo. Svého Času bývalo v b u dově Ke Karlovu 3 dokonce 11 poslucháren.

- a Ilozvrh jsme začali
Lat všas,takže zbyl poslední týden na
a Dod. Dělali jsme ho také novým způsobem,ktrý se asi osvědčí:
každá katedra nám dala včas seznam,ve kterém bylo c o,kolik hodinka
pro kolik lidí přednáší,a my jsme to časově a místně roz.vrh.ly,
KMS si jen zamluvila místnosti,a rozvrh si dělá sama. Rozvrh by
měl tentokrát klapnout,o žádných kiksech nevíme. Bohužel ve 2. a
1. ročníku má několik kruhů výuku i v sobotu,nedalo se to jimak
řešit. Mají za to valná pondělní dapoledne. Příslí rok už snad
budeme mít nové dvě posluchárny na Malé Straně,neboť se odtamtud
vystěhuje konečně Výzkumný ústav mel'ji orací.
Red.: Co si myslíte,po studijní stránce ? o studentech naší fakulty?
pí K: J.e vidět,'-že mátematicko-fysikálni -.fäkulta je výběrová školaProspěchový prvjn^í i, chování je - dó.st :;dobré
(^pí .Bartíko vá dodává,
že také naše fakulta vyplácí ročně asi 2.10 Kčs stipendií.) Jsem
opravdu ráda,že jsem zase mazi mládeží. Dělám sice admiulstrativu,
ale opadstatněnou,vidím výsledky své práce.
V tu chvíli,jako napotvrzení slov,jež byla řečena výše,přišla do kanceláře Olinka Burešová,žd si nevyzvedla stipendium za leden,protože
byla nemocná. Dověděli jsme se,že je to jži patnáctý případ tohoto
te^tídlffi»
z8¥IŽo^9> Q it,aby štípko zpětně dostala.A
M
,
^
^
a systematicky vyplivl pocitac,a
nezbude,než strojmo zpracované výsledky ručně opravit.Olina tedy
vyplňovala a my jsme položili poslední,obligátní otázku;
Red.: Jaké máte připomínky k obsahu a formě Integrálu?
pí. B: Zdají se minsvhodné některé formulace v politicky zaměřených
článc-í-ch v minulém Integrálu.To je škoda.Více připomínek mám ale k
ASTRE.Je chyba,že Astra nemá konkrétní program na toto prostředí.
Nezdá se mi také kolektivní členství v Asfcřs
oí„ K; Já ,isem do včerejška ne věděla,že nějaký Inegrál existuje, takže
jsem žádný nečetla.(i chytla se redakce za hlavu a zaplakala
nad špatnou propagací svého plátku.)čtu ale pravidelně Buchar,
a líbí se mi.
Nechtěli už jsme déle zdržovat,a proto jsme paní Bartíkové a Kaplické
poděkovali za rozhovor.Dodáváme j-nom,že jsme neměli k dispozici
magnetofon a těsnopis ne o vládáme,takže uvedené formulaci nejsou autentické,nioméně podané informace jsme neskreslili.
Rozmlouvali

Daneš + Stolár

ZPRÁVY REDAKCE.
1. Zprávu c tim,žo byl v So SR vydán zákr.z distribuovt Integrál,se nezakládá na pravdě.
Rc-dakce sana k t-mu no dala svlení. Nap n ti tomu byl vydán zákaz rozšiř.-vání "Les
lettres francaiscs".
2. Předsednictva ASTRY schválilo,aby ASTKA ac atria oficiálním vy dr vrt clem DÍTEGIí/lIJ.
T o t o r zh dnutí podléhá r tifikaci plénem ASTRY.
3. Děkujeme č enářstvu,žo pochopilo přei.om zdův dněné zdražení Integrálu ria 1.- Kčs v
případě,žo má více než 8 stánek. Jinak by ASTRA totiž musela poskytovat časopisu nebývalé subvence, a její kasa by to dlouhé nevydržela.
4. Redakce žádá katedru gc«-fysiky o zveřejnění předpovědi směru větru na nojbližaí období, abych'.m mohli odnadn ut,jaké posice zaujmou někteří naši čelní představitelé.
5. Podařilo se nám šokovat členy PSVS tím,že ještě v průběhu jejich zasedání dostali
Integrál,který už p zasedání referoval.
^
6. Předsednictvo ASTR 3c rozh- din u vlno vat každý týden 6, O Kčs n.. sázení do Sportky.
Bohužel,zatím všechny pokucjy byly neúspěšné,i když o každém sázeném číslo jo demokraticky hlasováno,a musí být náležitě zdůvodněno. Snad se podaří příště!

- 37. Kolega Stolár,ktorý byl na výroční konferenci závodu Železárny cenkv, přiv %L
s gobou minulý a nynější ročník časopisu tamního ZV ČSÍ "Hrom do toho".kto—' —
líbí,a so kterým hodláme spolupracovat. Zrovna tak nás milej potěšila obálka,kx
k nám došla až z Bratislavy, a ve které bylo první číslo faku]t.časopisu fř-F„ Un:iversity Komenského v Bratislavě.
8, Dno 22.2,1969 se v Ostravě konal aktiv Lidových Milicí,ktorého so taká zúčastrr.. I
polský konsul v Osravě a delegace sovětských vojáků...
Zprávy z AjTRY:
1. Předsednictvo zasedá každý týden ,a stálo má plné ruce práce. V poslední době se
zabývá přípravou pléna A3TRY,ktoré se sejde 5. bř ana. Spory a diskuse jsou taká kolon
p ('stupu ASTRY v situaci,která po brněnském plénu SVS vznikla.
2. řodsedkyně zahraniční sekce má ještě několi přihlášek na zájezdy do BLB. ľTDR/.le i
do ELR,pořádané CKM proSVS za laciný peníz (kolem 400 Kčs za 14 dní pobytu). Přesné
údaje o těchto zájezdech lze nalézt v materiálech ASTRY v čítárně v Karlíne.
Zprávy z fakulty:
1. Mnoho nejasností vzniklo kolem informace o nedodižování ubytovacího řádu ra koleji
5. květen. Kolegové Novák a Vlásek nám vysvětlili,že průšvih se studenti"! neší fr.kulty téměř netýká. Přesto vyzýváme...
2. Obávané souborné zkoušky z fasiky vo 3. ročníku se uš rozjely,a to k ne^alŕ-iu
máni mnoha, studentů a snad všech examinátor. Co nejdříve se k +.éto problematice
q Integrálu vrátíme.
3. Na katedře matomat.statistiky se provádí zajímavý průzkum: zjištujo se důležitost
jednotlivých přijímacích zkoušek(tj. ústní a písemné a matematiky a z fysiky ,p>opř„
deskriptivy)na pozdější průměr znémek studenta. První neověřené výsledky potvrzují
předpoklad dr. Andělgc, že výsledky obou zkoušek z matematik;'- a ústní z fysiky jsoi
zhruba stejně důležité, kdežto písomka z fysiky ma koeficient asi jen polovičrí.

Naše malé E X

- tentokráte z University Karlovy:

PLES JE BEZ VINY. Přípravný výbor pro uspořádání Čtvrtého repre sentr.uníhmatematiků a fysiků dementuje poplašné správy vzniklé kolem data plesu a vydává to"o
prohlášení: "Zprávy o tom,že je pleá pořádán k oslavě 1. výročí abdikace Antonína ľ
votného sk jsou jen hříčkou náhody,protože datum konání plesu. 22.3.1969,
bylo ustanoveno již před týmž dnem roku loňského."
Plos fakulty Královny věd bude v LUCERNĚ, dne 22. března 1969 ve 20,00 hodin.

Co_to je^když 3e_řekne_ _REBAKČNÍ RaDA
Ten vlasatý hoch, co se právě s malým zpožděním přiřítil na Mal o s t ranr
"lámč^t"'' -v--'
nikdo jiný než sám veliký kolega Daneš. Jako vždy, trochu udýchán, překvapen trk Injncu
účastí (poprvé jsme se totiž sešli všichni tři) ,vyráží ze sebe:"Kam jdem?" Do KaV?p'.
kó to jo nejblíže. Zabíráme stůl,postupně je pokryt dvo.eetisontimetrovou vrstv 1
Podstrkávám o si různé materiály,vypukají přímo hádky. "To je pryč,to je starý, tohj
dáme příště, tohle nemůžeme tisknout,je to tajný." Postupně se uhádá asi na deset
stránek materiálu. Mezi tím přijde servírka,a sděluje,žy " Pánové už zaplatili,j-"" 'u.
od rána, u ž by měli jít." Zmínění pánové opáčí, že "tam vůbec nejsou od rána, ale o!f.n'i,
že ještě nomohli platit,neboí nic neobjednali,nikoliv ovšem svou vir-^u,neb se j^cb
n:kdo ani neptal,zda něcm objednat chtějí". Po sečteni hotovosti se dává 4x kafe.
Potom kolega Kohl odkvačí za rodinnými povinnostm i,když nám byl předtím podvrhl ¿roj
elaborát o studentském hnutí. Dvoučlenný zbytek redakce ještě chvíli plká o ničem,
pak začíná
„v , ,
Predohra.
,
. ,
—
(rychle si otoč! J

- 4 členové
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Nakonec

redakční rady totiž vybírají zo svých harém® dívky,jež
umějí psát na stroji
mají zítra čas.
jo vhodná kandidátka nalezena, a ..."Ze j tra ve dvě rp. Karlově."
(Pokračování příště.)
P.S. Vzhledem k omezenodti našich harémů sc nám podařilo vhodnou (a hodnou) dívku
najít jen jednou. Všechna ostatní čísla psaly na blány kolegové Dan. e š a Kohl osvědčenou
metodou "kdo hledá,ten najde".
A jak se sháněl na Integrál cyklostylový pjspít? 'Ib kolega Dane š běhal po pražských
papírnictvích,ptal se, prosil. Minule sehnal, shodou okolností v Karlině, docela pěkný
^ '. Lý papír,který dobře přijímal i cyklostyl. (Integrál se totiž tiskne na přírodovědě,
kd ? je elektricky/ stroj .Jenže...) Všiml si,že papír vyrábějí papírny ve Vraném nad
Vitavou,sdělil to Jirkovi Chýlcvi, který do továrny ihned napsal. Za tři dny byla
oipevěd zpátky, prý aí zavoláme a domluvíme se o odvozu. Koupit žo ho můžeme 50 balíků
(balík á 15,- Kčs, na jedno ČÍ3I0 asi 7 balíků - není to laciný špás), A 24- 2. už
celý náklad papíru byl ve skříni ne. fakultě.
Stolár
Costrpisné poznámky kolegy Králíka nám nedaly spát. Otiskujeme proto alespoň výběr z
ľ-apitcly " Jak se směje stará dobrá Anglie".
Pah Burton se vrací z party ajinarno hledá klíčovou dírku: "Proboha! Vždyt mám v ruce
cl; .-.'¡nik! Ze jsem ten klíč vykouří j. "
"Dostal ses z, poslední party v pořádku domů?"
našr ulice ,tak mi někdo šlápnul na ruku."

"Ale jo,jenom když jsemzahýbal do

"Jsem opravdu první dívka,kterou jsi políbil?" -

"Možná; bylas někdy v Brightcnu?'

U profesor?. Hawkinse zvoní ve dvě v nocí telefon: "Je to prosím Harword 1121?"
"Ne ,tady je Ilarword 1131." "Promiňte ,prosím Vás, nezlobte se,to jo omyl,strašně lituji.že jsen Vás vzbudil,... " "Alo to nic,"pan profesor na to,"stejně sem musel
vstát,on totiž zvonil telefon."
"Už jsem Vás dlouho neviděla u doktora,nejste snad nějak ncmocná."
"b MePhersonů čekají návštěvu :"Jenie,ne abys dala zase k cukru lžčkullhm patří
kleštičky!" "Ale vždyt nemáme kostkový cukr!" "No právě proto!"

P r o r o c t v í Dr.

Proroka.

1 01. I povstalí v té době lidu těžké prorok z krajiny východní, řkaY" Aj, lide,slyš
blr.ru máho, nebot já nejsem já,a Duch Svatý skrze má ústa mluví. Vyslechni rad ných,
abys Bola VšenoLouciho neuvedl v nelibost,nebot trýznivá jo jeho láska e. ničivá jeho
pc:-oc
1.02, I popřáli mu oni slechu v masově-sdělovacích prostředcích.
1.03- I řekl prorok:"Aj,rozplemenil se nešvar n mnohých těchto zemích za pomoci
' > . č ' \-J 11 avniho to nepřítele našeho. A děvečka, každá,a lid sprostný obecný nechtěl
¡-?.y.":oti hlas pána 3vého,jak mu písmo přikazuje. A pastýři přemnozí a bubeníci a vůdcové
5 d vlastním rozumem chtěli se na úrověn stavět tomu,kdo všemohoucí jest."
1.04- I řekli oni:"Zdaliž nám můžeš říct,ne. jaký způsob satanáš,úhlavní to náš nepri•':cľ.,r.&to lid tento pro splnění cílů svých nekalých?"
1 r05. I řekl prorok:"Aj,nehodní,zdaliž můžu já,jenž v písmu nelezl zalíbení,věděti
'•-•kol i v o způsobech Satan áše?"
1..C6, I řekli oni:"Pakliže neznáš ničeho o způsobech Satanášových,proč říkáš,že
; ;ho to dílo jest?"

- 5 1.07. I řekl prorok:" Aj,nehodní,zdaliž nepraví svatí,že špatně činíš,jestliže Satanáše té za to chválí? Zdaž bylo málo chvály do doby,kdy Bohu Všemohoucímu ťo slíbilo
csTřititi rozum náš ztemnělý?"
1.08. I řerli oni:"Možná,že pravdu díš. Však zdaleka ne všichni svatí hlásají věc
tuto."
1.09. I řerl prorok:"Aj,nohodní,zdaž mnozí z těchto,písmo uznávajíce,věci,jimiž opovrhuje,nečinili? Zdaž nekázali, že t mnohé dobré jest v panství Satanášové .n a užiti se
tam a působiti do těchto krajů nechodili? I tážu se vás,může-li dělati z toho cokoliv
opravdový svatý?"
1.10. I zmlkli oni, neboí hrubě nelíbila se jim řeč jeho.
1.11. I řrrl dále prorok:" Však zdaleka no všichni,-zhoubu toto 7*r.aii způsobit! chtějíc,lid náš do područí Satanášova vlekli,Toí dílo jest malých sic,leč hlasem silným křič':
čících skupinek nátlakových a sil extrémních!"
1.12. I počali se diviti oni,a bubenici a pastýřové silně chtěli zvěděti,kdo ony
skupinky nátlakové jsou.
1.13. I pravil prorok:" Aj,bídní,raám já,jenž pravou,nezkaženou víru vyznávám, e. y
minulosti tolik vytrpěl pro věrnost zásadám jejím, zde metofl nesprávných v?, zkažených
zas zavlek?.ti? Zdaž známkujíce liQi,křivdu nečiníme jim?"
1.14. I nemohli oni odporovati slovům jeho.
1.15. I řekl proiok:" lile,mnozí reptají,že svatí lid svůj opouštějíce mezi sebou
rozhodovati chtějí,což kabinetní politikou zoveto. Však pravím vámsto není kabinetní
politiky,ba jet kabinetní politikou, když elévové různí a pastýřové sami bez t Tile o
vědomí svatých dělati něco chtějí, neb v Písmu o tom se nikde zmínka nenalézá, I ptám
se: *..
Zdo končí papyrus se zázn mem prvních slov Dr. Proroka. Po dalších částech intensivně
pátrá
Ivan Hrivnák
P. S, Zároveň chci upozornit čtenáře Integrálu, že jsem se rozjjodl nepokračovat v zamýšleném seriálu článků "politika pro každého?" Události z počátků roku 1259 mi poskytly takové množství materiálů,že k úplnému dokončení výčtu vlastností,ktoré musí a
nesmí mít polotok,bych potřeboval nejméně 10 let. Studijní předpisy to vrak nedovolují
I„H„
V Integrále l/II byla zmínka o tom,že se rozpracovává tzv. filosofie maxim^lisnu,
která vychází z axiomu "VššchnĚ jde,když se chce". Při hlubším pohledu na tento rák]ad
jsem shledal, že spíš "všechno jde,i když se nechce",a vůbec je mně to cele podezřelé.
Dovoluji si proto proti této polooficiální filosofii fedrovat minimalismus. Ibn ncot-ahuje nic,a proto se dá na něj napasovat cokoliv. Vychází pouze z logického myšlená-nezáleží tedy vůbec na předpokladech teorie,a její závěry jsou tedy obecně bezcenná. Tím
cennější jsou však pro teorii 3amu, Znamená to, že v rámci této teorie může kdokoliv
dojít k nojhrůznějším závěrům,které mu však nic neobjasní, nanic neodpovědí.(Neb odpověď žádat ani nemůže.)Použivatele jen ujistí,že nic není jisté,tedy ani to ne. Podŕn p
příklady na použití této teorie.
Eř.l
Konstatujeme-li,že něco není,pak je nám známo,že něco takového existuje(popř.můřr.
existovat, ale tedy to už musí existovat v hlavě ),tudíž o ničem nemohu říci,zda to
existuje čili nic,čili takové konstatování nemá s mysl. Nadá.le tedy budeme vychár.et
z toho, že co není, tak současně je, tedy je všechno(a tudíž nic). Jde tedy nikoli:.: o
jednotu protikladů jako v dialektice ,n. brž o idomtitu protikladných pojmůPř.2 (Důležitý).
Vyjde příště.
Přednáší kolega Daneš.
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Ve dnech 21. - 23. února 1969 se konali v Brně zasedání parlamentu SVS.
Je mu věnováno následujících pět stránek Integrálu.
/

KONEC ILUSĎí_ aneb_ zase^m_parlfunentu SVS v Brne_2_l.-2_3._2_. 1969
Seznam zkratek:

SVS - Svaz vysokoškolského studentstva
Čech a Moravy
PSVS - předsednictvo SVS
PSP - Pražský studentský p arlament
BSC - Brněnské studentské centrum

Jednání předcházela nezvyklá aktivita zástupců pražských fakult(dvě schůzky 17.
a 20.2!),ze kterých vyšel společný postup(jako kandidát na předsedu byl dohodnut kol.
Mravec). Byla shahy získat pro toto i mimopražské české fakulty. učaatníci těchto schůzek se bud domluviii,nebo se dohadovali o odstranění Michaela. Dymáčka z funkce předsedy
SVS.
Parlament začal po,ěrně klidně,protože skupina PSP,která si koupila letenky,se pro
špatné počasí dostavila později autobusem. Parlament přesto neuznal za vhodné zvolit
návrhovou komisi(dle nás zajímavý způsob ěošení krise,o k'teré se zanedlouho začalo hovořit. )Na ukončení zprávy o činnosti PSVS posypal M.Dymáček hlavy některých členů
předsednictva popelem. Překvapilo to o to více,že vypracováním těchto posudků ho pověřil:
předsednictvo. (Zdá se,že zde naletěl líymáček poprvé.) Následovaly zprávy vedoucích
sekcí,o kterých Koleček prohlásil,že je to pravda,ale jen půlka,tp lepší. 0 neformální
skupině pro styk SVS s odbory velice dobře(měl o čem) mluvil kol.Muller.
Následující interpelace nebyly vůbec interpelace,alo zneužití tohoto bodu programu k
útokun j e d n o h o centra proti zástupcům éduhého. Zahájil kol.Rýc,který chtěl nahrát lymackovi; odvetou mu byl dotaz,kde je s p r á v o , studijní sekce,khorou vedl brněnský kolega Jirků.
Opravdovým útokem byl dotaz kol.Popela,kU-rý se ptal,proč líymáček ve své zprávě o činnoft
nemluvil o dopise,v němž mu VŠCB'i vyslovuje nedůvěru (z této školy také Popel je);dále
rafinované dotazy na organisaci pohřbu Jana Palacha (Popel),na vypracování zprávy o
stávce(kol.Meissner). Nutno říci,že otázky byly údery pod pás a odpovědi byly na tomu
odpovídající úrovni. Účelem bylo patrně Dymáčka vyprovokovat. K tomu přispěly dotazy
na projev lymáčka na českém všeodborovém sjezdu( byl hodnocen jako znehodnocení práce
mezi odbory) . Karel Kevanda (člen předsednictva,sici) interpeloval předsedu Dymáěka,proč
nesvolal parlament SVS dříve. Dymáček odpovídá výčtem zasedáni předsednictva,na kterém ss
o tom jednalo,a sám se táže,proč s dalšími otázkami nepřišel Kovanda na některé zasedání.

- 7Kovanda odpovídá,že v předsednictvu stejně chyběl systém práce«. Protidymáčkovské
křídlo podporoval,ale také současně odhaloval svými dramatickými výpady kel.Trnka z
Pedí' Praha. Po nějaké době byly interpelace ukončeny,přičemž zůstalo nevyslyšeno 24
interpelujících. (Mimo jiné naše fakulta.) Po přestávce postupně odstoupili z různých
důvodů Iíou3,Salinger, Jirků a Kovanda,pak následovali Ibuška,Gebauer,Mravec,Kybář(s tím,
žo jo fakultou pověřen kandidovat do nového předsednictva,). 3mírčí sou oznámil, žc SVS
nemá předsednictvo,situace se přisotřila,nobot skupina kolem PSP očekávala,že zbytku se
-ysloví nedůvěra a případná demise se nepřijme (což odpadlo výše zmíněným rozhodnutím
r~:.rčího soudu),co ž bylo namířeno ro ti Dymáčkovi. Ještě že naše etanovy jsou tak rozunr.é. Podobně jako Rybář odstoupili i ostatní.
C l á tahanice kolem odstoupení předsednictva byla velmi nechutná,jistou dobu zasedání
řídil smírčí soud,který pak najmenoval nové procovní předsednictvo (A to velmi dobře:
Iceu 3, Mülle r, Pro ke š, Brů ža) .
To zahájilo zasévání druhý den (sobota) s tím,že se schvalovaly body, np kterých
byla snadná shoda. (Dohody s odborovými svazy apoö );po projevu pana Šofiajkr> z odbor,
svazu Kovo se přistoupilo ke schvalování sekcí. Překvapivě prošel návrh nr. vzorový
statut sekce(autor Prokeš), který znrčně omezoval volnost v činnosti vedoucím sekcí,
kteří byli z Prahy dohodnu.ti. Schvalování Holečkovy politieké selce nebylo pak zdaleka
tak rychlé,jako předcházející Mullerovy sekce prosty styk s veřejností. Jádrem sporu, byvr
že Holeček vzhledem k delikátnosti úkolu si chtěl své spolupracovníky vybrat sám. Přesto
po delší diskusi získal 42 hlasů.
Dalším bodem programu byla volba předsednictva,před níž se udělala hodinová přestávka. Důvodem bylo přesvědčit konečně brněnské poslance,aby nekandidovali Dynáčka,ale
Erůžu,nebot kol.Mravec odpadl /onemocněl/,což skupina PSP presentovala jako dobrou vůli
Prahy,podporovanou výhružkami,že v opp.čném případě lidé,kteří byli designováni na předsedy sekcí (Holeček,Müller,Kavan) opustí tytosekcc r pražští kandidáti do předsednictvy
stáhnou kandid' turu.
Brněnští nechtěli ustoupit ,pro~uože st- domnívali,že stažení Dynáčka by bylo přiznán:'.m jeho chyb,dále,že Brůžu stihne osud Dynáčka. Moravská mentalita zahrála také své.
Na schůzce brněnských studentů (mino ně přítomen Horák,Prokeš,Touška,PůČik,Popel a nějací
vyzvedači) tato skupina PSP kladla ppět ultimativně požadasrk odstúpení Dynáčka pod výhru
žkami bojkotu SVS atd. Kol. Horák vmetl přítomným pržákům do očí,že se v SVb jednalo za
Dymá-čkovými zády ,ház. li se mu klacky pod nohy,a žc sobotní postup jo pokračováním toho,
<~o začalo v prosinci.Prokeš voliče neobratně prohlásil, že všechny pražské faVulty
nejsou stojné.
Po této "přestávce" se volba nekonala,nebot kol.Brůža nechtěl předsednictví vzít,
i kdyby si mohl předsednictvo jmenovat. Rozpustilo se na hodinu jednáni,a po debatách
Proha navrhla svého protikandidáta- kol.Popela z VSCHT - pro případ,že si to Br>*ža nerozmyslí. Pražské křídlo přecenilo ovšem své síly,protože \ tomto okamžiku dostoupilo
podezření o upřímnosti a poctivosti záměrů skupiny PSP vrcholu. Naše fakulta se připojila
k návrhu malých center o rozhodnutí sporu o předsedu SVS volbami. V třetím kolo získal
Dyráček po třebnou většinu před Popelem( 2É 29 27; 5). Místopředsedou byl zvolen
kolega Horák,ktorý s tím ale patrně nepočítal a chtěl podat demisií je z VPA a správně
argumentoval, že jako voják by neměl stát v č .šlo SVS, že Praha práci SVS bojkotuje atd.).
Bohem volby několik lidí na. chodbě líymáška přesvědčovalo o krisi v SVS,kterou svou kandidaturou způsobil,žádali od něj abdikaci,vyhrožovali bojkotem atd. V té chvíli( asi
v 02 hod v neděli) se situace dostala do nebezpečných míst,protže nezvolení předsednictva by mohlo mít za následek rozpuštění SVS. Na obranu vystoupili kol.Kuča a Rybář
(diky jim! Bohužel zcela upřímně jednající kél. Burkackij měl instrukce od fakulty,a
na protest odovzdal mandátl)
Kdosi pak podal návrh,aby se sešli zástupci městských center a situaci řešili tak.
ž3 podají společný návrh. Za plentu se odebrali kolegové Kuča, Brůža, Va j rauch,Müller
a Dymáček, a pc nějaké době so vrátili s tímto:" Parlamentu se dá.vá ke schvá.lení nesledující postup: bude se pokračovat ve volbě předse dnictva, to bude prozatímní. Bude
pracovat do kongresu,který se bude zabývat čistě koncepčními otázkami. Vedoucím sekci

-8sg dává k vlastnímu rozhodnutí,zda chtějí v sekcích pracovat".
Praha odpověděla takto:uz kandidátky odstoupili Meissner(FF UK),Popel,toravec(FTJF),
Púčik (VŠE) ,Tůma (PřF UK), gebauor (PrF UK),Touška (FSI) ,Bluhová(D;jAU) . Tím se situace
zkomplikovala,protože na kandidátce nebylo potřebných 13 lidí,ale pak přesto bylo
"voleno předsednictvo ve složení: předseda: Dymáček Michael
místopřed.:Antonín Horák
členové:
Rybář, Kuča, Prokeš, Dušek, Rýc, Staníček,
Brůža, Šimek, Dobrovolný, Vítek, Špaček,
/
Schubert, Dymáček Tomáš.
Bylo schváleno,že stenografický záznam této ostudy bude rozeslán na fakulty během
14 dnů a zveřojněn(bud čten na schromážděních,vyvěšen nebo uveřejněn ve fakultních časopisech - podle nás ani jedna forma není reálná pro obsahlost tohoto dokumentu) . Pak se
schválil jen termín konání kongresu,který byl stanoven na 22. dubna (pro zajímavost,
podle stanov SVS máji být rozeslány materiály na kongres 3 měsíce předem). Zádně usnesení nebylo přijato.
Závěrem:
1. Dá se říci, že parlament kromě toho, že u kŕ. za 1 ja.k který poslanec je schopen jednat,
na koli vládne nezi studentskými funkcionáři poctivost snah,upřímnost,nezáludnost,
zodpovědnost za zastupování fakulty na staně jedné, na druhé straně demagogie,
snaha po skandalisování atd.,nevyřešil nic.
2. Prah přistoupila na nesmyslnou hru dvou bloků - nesmyslné lokál-patriotické rozdělení,
které pochopitelně neodpovídá, struktuře politických názorů.
Naprostá netolerantnost, nekolegialita SVS. Každý se snaží přesvědčit o svém názoru,
mnozí nejsou sto se dohodnout.
4. Davová psychóza,jojíž efekt jo znám z pražských akčních výborů,vzniká po několika,
hodinách jednání a vede k naprostému zpitomnění jiné.k normálně, soľ. idně,konzervativně
myslících jedinců.
5. Osobní mocenské pmbice, neschopnost odejít, kriticky posoudit své ehyby.
6. Poslanci parlamentu nejdnali jako zástu] ci fakult,ale jako privátní osoby. Pochybujeme, žo by některá fakulta pověřila svého poslance tvrdým postupem v personálních
otázkách i za cenu rozbití SVS.
Václav kohl, Ivan Sklenář
Pozn.red.: Líbáme brejle a fousy autorů reportáže za operativnost. Reportáž byla napsána doslova přes noc. Ibuffýno,že v příštím čísle se už dovíme jmenovitě osoby,na které
se vztahuje závěrečných šest bodů. Neradi bychom kritisovali do vzduchu,jako to dělají
jistí nači představitelé.

Na vysvětlenou.
Musím přiznat,že SVS je v krizi.Vysvětlím v jaké.Předsednictvo /předcházející/ neode^
lalo snahám některých jednotlivců o "uchopení SVS do svých rukou",parlament s vypětím si ľ
těmto snahám odolal s tím,že nové předsednictvo ju menšinové,předsednictvo nereprezentuje /otázkou je,jak jeden zástupce reprezentue f .aku ltu, re sp, k oho z fakulty/všechny fakulty, chybí tam " prařské radikální křídlo":pcsánci DAI.iU?Univ 17.1 ist. ,FF,P1L ,!• SVP,Přř ,
obě fakulty V3Z,FElektr, ,FSI,2 ze tří fakult VŠE,Pr.F, VŠCIIT,FTJF.
V předsednictvu jsou zástupci venkovských fakult,mnozí pro počet,někteří lidé tam jjs
jou opravdu proto,že chtějí skutečně SVS z této situa.ee vyvést (Rybář,Dymáček,Prokeš,
Kůča,snad. i jiní ) .Dá se říci,že lidé,kteří SVS před necelým rokem zakládali nepovažují
za vhodné odcházet a to ne pouze z důvodů nebourat svoji práci. Při této příležitosti
nutn o říci,že Praha je ochotná "zlepšit" práci SVS masivem sekcí(mimochodom většině
poslanců neobjasněným a poměrně domagogicky prosazovaným) nebo gisidc nijak.
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Dovolím si tvrdit,že právě tento postu p způsobil to,že zvítězil Bymáčeki,kdyby býval
Popel vystupoval přitažlivěji a méně suverénně,zcela jistě hy ve volbách vyhrál.
Ale zpět ke krisi SVS. Způsobena byla nikoliv natolik odlišným pojetím úlohy studentstva mezi studenty na jednotlivých fakultách,ple jednáním zástupců na parlamentu SVS
Krise studentského hnutí (odhlížír. od terminologie ve slově hnutí)jc morální; nejedná
so však o nějakou morálku abstraktní,ale o morálku jednotlivých poslanců. Mnozí trpí
neupřímným jodnáním,nekritickým přejímáním cizícj názorů,které jsou schopni o k a m ž i t ě
vehementně zastávat atd. To se týká nejvíce pra.žského křídla.
Křídlo opačné(nehovořím s termínech používaných na parlamentu,jako blok nebo koncopco,neb zde se o~~zádnou ko cepci nejedná) se vyznačuje bezmeznou důvěrou v kolegialitu, v nousilovájií o mocenské posice av zásady slušnosti. Jejich způsob jc spíše obrana
proti velmocenské politice Prahy.
Domnívám se,že naše fakulta nestojí v žádném z těchto křídel,podstatně bližší je
nám jednání mimopražského křídla.
Václav Kohl

läk jak so v.ám to líbí? A jak,myslíte,se zachovají sudruzi nahoře? Přijmou
Několik rad vládním kruhům.

?

Vážení velcí kombinátoři!
Jistě jste si ve svých svodkách již přečetli o na.dmíru potěšitelném průběhu třetího
parlamentu SVS Čech a Moravy. K vytěžení tohoto výsledku vám doporučuji,abyste ihned
podnikli tyto kroky:
Vezměte něco kávy( 10 dkg a 8,-Kčs) a pozvěte m ni nově vzniklé předsddnictvo SVS.
Mezi řečí o rodině a o tom,jaká je dnes drahote, profodte několik jž bodrostí typu:"'lák
c o,hoši,kdypak se budete ženit?" ,nebo"'lák co,hoši,kdypak vstoupíte do NF?" . Hoši z SVS
se budou napřed trochu upojpat (to jen nevěsta jo do toho hrr,hrr,ženiši se nechají
prosit),ale líčka ^iii polije ruměnec dychtivosti,jen co je ujistíte o věnu(studentské listy, pár miliónků na. neinvestiční činnost,i trochu tvrdé valuty na nějaké ty cesty
bych tyky doporučoval),ale ujistěte je,žc jde jen o dočasný vstup,který stejně musí
potvrdit kongresSVS, Kongresu se neobávejte,protože se určitě najde pravicový extrémista
z Prahy,který zaútočí proti vstupu SVS do NF,což zf.ručujo podporu mimopražských contor- ostatně sami ví to, jak je to s dočasným vstupy. Až to kongres odklepne,několi hochů
o.škliváčků odejde z SVS a budou se scházot v soukromýcj bytecjj. A teď pozor! No abyste
jo začali kárat. Mohli by být sice i v malém počtu nebezpeční,ale mgsy studentů je právom odsoudí, a. to tím více,čím více bude moci SVS podporovat své členy např. v zahraničních zájezdech, každý vous na. Rovandově bradě zkřivený se však může stát mostem
porozumění mozi studenty.
ž vás slyším,jak mi namítáte,že budeme zlobit i v Národní frontě. Ovšemže budeme,
a k "no více než lidovci. Povolte sem tam nějaké ty jeptišky a koalice jo zachráněna.
"Divido et impera" píšou vzdělanci v Zítřku ročník 2,čislo6. Jen se zeptejte
Dr. Husáka,ten v tom má dobré zkušenosti. Od té doby,co se národní svazy vysokoškoláků
nemohou a.ni cítit, revoltu jí slovenští vysokoškoláci jon v mezích zákona. Pevně věřím,
že výše uvedené investice povedou k tomu,že budete moci SVS k 10. výročí propi°jčit
Rád práce. Pak by si i má skromná, hruď vyžádala metálu.
S pozdravem Míru zdař!
Ivan Sklenář
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Rozhovor_s Jlarlem Kovanáou_
Tento rozhovor byl zaznamenán před zahájením zasedání parlamentu
v Brně, když "bylo známo "Osobní stanovisko K. Kovandy k současné situaci1'. (To se týká i zadržení materiálů SVS při návratu z Holandska.)
Redaktor: Kolego Kovando, jak se ti líbilo v cizině?
Karel Kovanda; Málo.
Red.: Prosím tě konkrétněji ...
K.K.: Pyl jsem v Holandsku.
Red.: Jaká je situace na Čs. hranici?
K.K.: Já jsem letěl.
Red.: Y tom případě se myslí čs. hranice na letišti.
K.K.: Blíží se stavu vody na českých tocích, má alespoň hodně společného.
A voda je v našem státě stále špinavější.
Red.: Co "bys mohl říci k práci předsednictva, ze kterého odcházíš?
K.K.: Říkal jsi "práce"? ...
Red.: Ve tvém dopise na odchodnou je odstavec odsuzující předsednictvo
SVS. Mně tam chybí nějaký návrh na zlepšení.
K.K.: Návrh nevidím, logickým důsledkem je, že odstupuji, musíme se
zamyslet nad vlastní činností.
Rec3.: Pokud jsem slyšel o "přípravách" na parlament, navrhují se především personální změny; neprospěly by více změny strukturální K.K.: Každá strukturální změna je bezúčelná, jestliže se nezmění lidi,
např. (chtěl asi říci viz paralela - pozn.red.) naše kritika
listopadové rezoluce ÚV KSC.
Red.: Co říkáš aktivitě kolegů Holečka a MUllera?
K.K.: Vyplývá z jejich činnosti v posledních létech !!
Red.: Jaký je tvůj názor na absenci Holečka a Miillera v předsedn.SVS ?
K.K.: Zřejmě si členové PSVS myslí, že jsou schopnější než tito dva.
Red.: Tvá odpověS se mi nelíbí, protože dosud a ani dnes nekandidovali.
K.E.s Předpokládalo to dosud někoho vyhodit, na minulém parlamentu byl
Holeček ochoten kandidovat.
Red.: Ale tentokrát nekandiduje!
K.K.: Situace se po Palachovi, po smlouvě s kováky, atd. změnila.
Red.: Myslíš, že se situace mezi vedením státu a studenty přiostřuje ?
K.K.: (velni dlouhé zamyšlení): To, že se jedná o dvě vedení v současné
době, zdá se důležitější, než to, že jde o vedenT studentů_a_sjtátu.
Red.: Doporučuješ SVS ustupování?
K.K.: Ne!
Red.: Znáš ve stranických kruzích napadané materiály Brněnského studentského centra (Zemanův teor. rozbor: "Praxe polit, práce studentského hnuté se zřetelem k práci BSV").
K.K.: Dosleohl js^m se o něm od ministra Grossera, jinak neznám.
R^-d . : Děkuji za rozhovor.
Rozmlouval Kohl
Doporučená četba_:
1) Chtěli jsme doporučit nové číslo Studentských^listů (které jsou povoleny podmíněně, do Kongresu SVS), ale jejich úroveň nás od toho trochu zrazuje.
2) Nástěnky.
INTEGRÁL, informační časopis studentů MFF UK. Jen pro vnitřní potřebu !
Redakční rada: Kohl, Daneš, Stolár.

Příspěvek 1 Kčs

