\ Praze dne 26. prosince 1965

Vážení soudruzi,
dekuji Vám ze srdce ze přátelský dopis s tolika
podpisy. Bude mi vždycky připomínat dobu, kdy žilo
mnoho
lidí
dobré
vůle,
dychtivých
prospět
své
vlasti,
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ale kdy se jasné věci tak nějak podivně
zašmodrchaly.
%• t ^
Promiňte, že jsem neodpověděl na Váš dopis ihned; bylo to pro mne obtížné a pak jsem věděl, že za několik
dní budete informováni o všem povolanějšími lidmi.
Dnes Vám píši, abych Vám na prahu nového roku
přál úspěchy v redakční práci, všem pevné zdraví a
lidskou pohodu a samozřejmě hladký chod studia a bezporuchové zkoušky.
To
všechno
a
mnoho
dalších
příjemných
.
věcí Vám přeji pro rok šedesátý šestý, kdy má být všude mír (jak zpívá Filipovská),ale kdy zřejmě flinty
do muzea ještě neodložíme.
Váš
Čestmír
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Císař
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Zanedlouho po vyjití pátého čísla z minulého roku jsme obdrželi dopis z MZLH jako reakci na diskuzi o článcích časopisu Lesnická práce,
Fotěšilo nás, že se ^EF dostal až do ministerských rukou,
i když ne našim přičiněním.
Zkráceně se v dopise praví:
Vážení soudruzi, ve Vašem časopise c, 5 ze dne 22. 11. 1965
si jeden z autoru článku na stránce 2G posteskl, že pohled
na kvalifikační složení některého podnikového ředitelství by
LEFu jisté nebyl povolen.
Nevím, proč uvedený autor, případně Vaše redakce došla
k tomuto názoru, avšak nepovažuji jej za správný.
Na důkaz toho, že kvalifikační složení pracovníků není
žádná tajnost, která by se měla před posluchači lesnických
škol tutlat, jsou právě články v Lesnické práci, kter^ jistě
sledujete a dále připojená příloha tohoto dopisu. Ka teto příloze je uveden přehled c kvalifikačním složení jednoho podniku Státních lesu k datu 30. 9. 1964.
Byl bych velmi rad, kdybyste na základě přehledu, který
Vám zasílám, provedli vlastní závery nebo zhodnocení a současně se Vam přiznám, že jsem na Váš názor velmi zvědavý.
Při hodnocení mějte na zřeteli, že u tohoto podniku studuge ve studiu pracujících cca 18 % pracovníku, kteří zatím
bud požadovanou kvalifikaci nesplnují, nebo splňují pouze druhý stupen kvalifikačního
požadavku
a
zvyšují
si
kvalifikaci
M
na první stupen.
*
„ Teším se na Vaši zprávu a další spolupráci ve prospěch našeho socialistického lesnictví. .
Se soudružským pozdravem
1
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J. Šustr,
< ri-O & |J I I:
referent výchovy kádrů SLH MZLH,
nositel Vyznamenání za zásluhy.
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Za dopis a zaslaný přehled kvalifikace podniku státních lesů s. lustroví
dekujeme. Důkladně jsme si jej prostudovali a zjistili, že však nemůžeme souhlasit s tím, že by podnikové ředitelství, uváděné nám jako vzor, bylo průměrné. Dedukcí jsme si zjistili, že jde asi o PŘSL Jihomoravského kraje.
0 tomto PŘ však absolutné nejde hovořit jako o průměrném co se týče kva«»
lifikace,
Celostátní průměr pracovníků bez odborné kvalifikace činil v loňském roce
zhruba 40 % (jak uvádí inž. L. Hruzík, MZLVH - Les. práce 3/L965, nebo přímo
k datu 30. 9. 64 - 35,5 % - J. Gajdoš, SPK - Les 11/65 h Na tomto podnikovém
ředitelství činí však pouze 29,1 %• Z toho je vidět, že jistě existují Pr,
která na tom budou a^i kvalifikačně mnohem hůře, než nám zaslaný vzor.

L>Z ,
nám ukazuje, že např. ve funke
kde je předepsana vysokoskolská kvalifikace, je ještě 17 % soudruhu s ltS,
17 % pouze s UáS a 7 % bez odborného vzdělání. Ve funkci hlavního inženýra
24 % s LTŠ, 7 % a LMŠ a 7 % bez kvalifikace. Kejhorěí kvalifikace z funkcí
na ústředí LZ je u samostatného referenta PAM LZ, kde 35 % má pouze Ii.IL>,
3
a 21 % je bez kvalifikace.
? i.
'
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Ka funk ích vodoucích polesí je 19 % pracovníků pouze s L&S a 9 % bez kvali
fikace.

Přihlédneme - li i k tornu, že cce 18 % pracovníků studuje ve studiu pracujících (jak uvádí s. 2ustr ), musíme konstatovat, že je ještě velmi mnoho
piacovníků na místech, která neodpovídají jejich kvalifikaci®
Ložúá, že mezi t-mi techniky polesí, kteří mají vysokoškolské vzdělaní (29),
ne .c splňují požadavek středoškolského vzdělání (113) by se mohli najít schopní
nástupci těch, kteří např. na ústředí LZ a ve funkci vedoucího polesí kvalifikaci nepplnují.
Je rpravdu paradoxníf když se stále hovoří o celostátním přebytku absolventů a tolik nekvalifikovaných lidí je na provozně důležitých místech. Jestliže počet pracovníků bez kvalifikace je stále ještě 40 /¿, je nadprodukce tedy
pouze rSlativní.
Jenže teeh 40 % pracovníků je právě pro další plánování problémem* Počty
absolventů bude proto jisté nutné snižovat, nebot se stavem nekvalifikovaných pracovníků, jak všichni vidíme, se asi hýbat nedá. Nebo snad ano?

František

horanek
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Bylo kdysi řečeno,že je-li člověk unaven Paříží,je unaven životem.Myslím,že
to platí dodnes«Nebol není Paříž jedna,ale mnoho Paříží.Je-li člověk unaven jednou,
může zkusit druhou.Je Paříž ve dne a Paříž v noci,Paříž za krásného počasí a Paříž za deště,je Paříž v Metru,Paříž z auta nebo vyhlídkového autobusu,Paríž ze
ť
Seiny nebo aříž z Eiffelovky,Paříž všedního dne a ^aříž sváteční,ale především
Paříž chodceoA očima chodce jsme ji viděli i my.
Návštevník Paříže si asi těžko nechá ujít příleži«
tost podívat se do Louvru.Využili jsme ji také«A tak
jsme jednoho rána stáli před palácem,jehož velikost
předčila naše představy,a nevěděli,odkud začít®Jelikož Louvre vděčí za svou světovou popularitu hlavně
obrazárně,šli jsme nejprve tam.(Takže nyní už víme
bezpečně,jak vypadá ten proslaveně záhadný úsměv Mony
Li8y,z čehož plyne poučení i dívat se na svět monalisticky,znamená záhadně se usmívat a myslet si při tom
své,tak,aby si lidé mysleli,že váš názor na svět je
1
J
optimistický.)
• *
•'^"^•i r :
Byla to nesmírná fuška,projít za pár hodin tím,co vytvořil svět nejlepšího
za několik století.Nesmírně jsme litovali,že na to nemáme alespoň týden času®
Připadali jsme si totiž jako turisté,kterýia stačí na prohlídku drážaanského
Zwingeru dvě hodiny,ale na obchodní domy potřebují alespoň půl dne.
Návštěvní den v Louvru končil.Na rozdíl od jiných evropských muzeí v jiných
evropských městech,oznamuje se v Louvru konec návštěvních hodin zvoněním,asi jako
v divadle konec přestávky.Zvonili poprvé.Zřiženci v uniformách se začali stavět
do dveří a nechali proudit návštěvníky pouze jedním,určitým směrem.Po chvilce za®
zvonili opět.Zřízenců viditelně přibývalo a začali posílat návštěvníky jedním
směrem ven®Bylo za 2 minuty 17 hodin,konec návštěv.K^ždý chtěl využít posledních
pár pohledů,urvat poslední dojmy.Pak zazvonili opět.Potřetí.Tu se vyrojilo stádo
sřísencu,kteří před sebou natlacovali zbylé návštěvníky ven jako koroptve.Valili
se j&ko povodeň.Kdybych byl býval zůstal sedět,byl bych asi smeten.Jako domeček
z karet.V přízemí se spojily řeky zřízenců z jednotlivých poschodí a oddělení v
mohutný veletok,který nás,lidské drobečky,spláchl až ven na dlažbu.
Bylo 17 hodin,1 minuta®
Pařížské Metro je velkolepá věc.Začalo se stavět po
roce 1900 a dnes je jeho siš dlouhá 169 knuKromě dvou
hlavních tratí,které jsou vybaveny novými vozy na
gumových kolech,takže jízda je nehlučná a pohodlná,
slouží zde vozy,které mají svůj původ tak v letech
třicátých,ale nijak to nevadí nebol fungují ve stá®
vajících podmínkách znamenitě.Paříž má 7 000 000
obyvatel a pařížské Metro jich denně dopraví 3 500 000.
Zbytek můžete rozdělit na ty,co jezdí autobusy,ty,co
mají vlastní auta a ty,kteří chodí pěšky.Těch poslednich je ostatně velmi málo.V rychlosti dopravy to
ale vyhraje Metro*Jak by také ne,když provoz funguje
tak bezvadně.Nemalou zásluhu na tom mají ukáznění cestující a automatičtí vratní.
Vjíždí®li první vůz vlaku do stanice,automatický vrátný se pomalu zavře a opož®
dění cestující se dívají,jak jim vlak odjíždí doslova pžed nosem.S posledním vo~
zem,mizejícím z nástupiště,se automatický vrátný opět otevře a vpustí další ces«

tující na nastúpiště.Nikdo nenadává,nikdo ai nestěžuje,nýbrž klidně počká.
A proč taky,když další vlak je zde během dvou minut®
Na jeden lístek' můžete jezdit třeba celý den,když vás to baví.Za zavazadla
se neplatí a koupíte«lÍ si deset lístku najednou,dostanete je s 30 % slevou.
Městská správa dokonce uvažuje o tom^poplatky za lístky zrušit -.Vypočítali si totiž, že by tím vlastně ušetřili na výloháchfspojených s nadměrnou povrchovou dopravou a s opotřebováním vozovek.Ono někdy méně znamená více®
Pařížské doprava jsou také autobusy a osobní auta*Náš řidič si asi těžko dovede představit,co to znamená jet autem v Pařiži.Je nutno nejen ovládat bezpečně
dopravní předpisy»které ostatně nejsou tak zkostnatělé jako u nás,ale znamená to
též mít bleskové reakce a ovládat znamenitě svůj vůz.Ovládat jej tak,aby jste
zabrzdili na červenou 20 cm za předním vozem a vzápětí na zelenou doslova vystřelili z místa kupředu®Řidiči v Paříži toto všechno dovedou,ženy nevyjímaje.Při
takovéto rychlosti dopravy se vám pak klidně stane, že nedáte^li si pozor,octne«
te se uprostřed dopravní vřavy.Odněkud se na vás doslova vyřítí stádo aut.Je to
jako nějaký nový živel,"dvouosí pačlenovci,živící se pásy betonu"•Myslím,že můj
kamarád z něj měl z počátku docela strach®
Na přechodech je ovšem o vás postaráno^Přecházíte na návěští PASSEZ a zelenouiMísto oranžové začne zelená blikat.Přidáte proto do kroku*Z©lená mírně zrychlí svůj puls,což vás donutí k tomu9abyste si pospíšiliaTo už vám zbývá pár metrů
k chodníku.Pak se zelená rozbliká velmi rychle a vyvolá ve vás impuls,který vás
donutí zbývající vzdálenost zdolat poklusem«Vstoupíte na chodník,za vámi zahřmí
rozjíždějící se motory a doprava proudí dál®
Pařížští studenti a mládež se soustřeďují v Latinské
čtvrti.Zde se totiž nachází nejvíce fakult,škol a
ústavůoMezi nimi také světoznámá Sorbonna.Mohutný
komplex budov,sevřený úzkými uličkami©Neodolali jsme^
abychom se tam nešli podívat i když tam stálo,že ve®
řejnosti je vstup zakázán^A tak jsme procházeli chodbami,na kterých byly docela normální informátory,kde
se oznamovalo,kdo a jak uděl&X nebo neudělal zkoušky,
kdy a kde jsou jaké přednášky,co kdo má vrátit a nebo
si vypůjčit,atd*Nahlíželi jsme do sálů a poslucháren,
které byly poněkud méně prostorné,než jsme zvyklí u nás«Jinak nám to připadalo
velmi známé a podobné®Jenom z toho bylo tak trochu víc cítit vážnost a respekt z
vědy,vyplývající ze staletí její existence.A na ukazatelích směru k posluchárnám
jsme objevili jednu šipku navíc.Ta šipka byla nakreslena ručně křídou a přetínala
v polovině srdce©Že by na Sorbonně přednášeli také o lásce ?
V Latinské čtvrti je asi také nejvíce kaváren & kavárnicek®0d těch prvotřídních až po ty nejobyčejnější.Ty prvotřídní jsou přepychově vybaveny,často se skipnfcsi k atraktivnosti «»Jako třeba ta - nedávno zrestaurovaná « na rohu proti kostelu
StoGermain.Na plaketách tam totiž najdete mnohonásobně zvětšopo s rty Francoise
Saganové9oko Oppenhaimera*rty Marilyn Monroe,oko CamusoTo^rty 3®B.,oko Picassovo,
rty Marlene, Dietrichové a oko Belmondovo©Jak jsem mohl pozorovat (pouze pozorovat !), vš® započteno v ceně.
V těch obyčejnějších je to jaksi útulnější«Mnoho z nich je téměř výlučně
studentských„Když se totiž poobědvá v universitní menze,jde se automaticky posedět do kavárničky,popovidat a strávit v klidu dobrý obědJPije se řerná káva,CocaCola, víno,pivo nebo cokoliv jiného.Záleží na chuti©A studenti tento příjemný zvyk
přísně dodržují»Vypadalo to,jakoby vysedávání v kavárnách byla součást studia.
Světoznámý Montmartrs je plný protikladu s veselý noční život,tichá venkovská místajvelké činžáky a umělecké čtvrti,široký roshled na město,až k dalekému
horizontu,příkré schody,úzké uličkyjmísta tichých motliteb a místa velkých poutí,
nahoře na pahorku basilika Sacre-Coeur a v®dle ní malý kostelík Saint-Pierre•
Od začátku 19.století zde panoval čilý umělacký život®Také proto,že se zde
žilo lovně ji.A ták je jméno Montmartru spojeno s mnohými jmény světoznámých umělcu»Na montmartském hřbitově odpočívá mimo jiné Zola9Stendhal,bratři Goncourtové,
Berlioz a Heine.V Rue Lepic,č*54,žil Vincent Van Gogh se svým btatrem Theo.Dále
je třeba vzpomenout malíř© Corota,UtrillařToulouse-LautrecafRenoira,ze skladatelů Lissta a Schopina.Z tohoto uměleckého života 19* a začátku 20®století se zde
s&choval čilý noční život a početné ateliery.Ale přijdete-li na náměstíčko Tertre,
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užasnete,kolik malířů zde provádí své řexiealo®Většinou jsou zaměření na cizinecký ruch i když se mezi nimi bezpochyby najdou opravdoví umělci.líáte~li chul bůžete se posadit a za půl hodiny máte více nebo méně dobrý portrét »Někteří to "dokážou" i za kratší dobu®Nebo se také můžete dát vystřihnout z papíru podle profilu.
Dokonce za minutu.Zaplatíte pět franků,jakoby rychlost byla měřítkem uměleckého
vyjádření.
Je třeba ještě vzpomenou větrné mlýny,kterých tu stávala na návrší celá řada a z nichž dnes zbyly pouze tři„Mezi nimi známý zábavní lokál MOULIN ROUGE.
A pestrý trh,kde snad dostanete vše,nač si vzpomenete,bez fronty a v prvotřídním
výběru.I v sobotu a v neděli v šest hodin večer.Nakupovat zde je radost.A myslím,
ř
že nejenom pro ženy®
*.
Bylo to jednoho večera na bulváru des Italiens«Seděli jsme,unaveni celodenním putováním,na lavičce,abychom si
trochu odpočinuli.Kolem nás tekly řeky aut,neonové reklamy vyskakovaly a ztrácely se ve tmě a sem tam padal
se stromu docela obyčejný,žlutý platanový list.Podzim
se hlásil o slovo.
Najednou jsme uslyšeli slavíka.Zprvu slabě,zdálky,
nesměle se ozýval kdesi tam z šumu aut.Po každé arii na
chvíli zmlkl a když se opět ozval,byl znatelně -blíž,stále se biížil,jeho zpěv nabýval na síle,až byl docela
blízko nás.
Mimoděk jsme se podívali do korun stromě.Ale náš slavík se objevil v podoDě človíčka v kostkovaných kalhotách,červeném saku a s knírkem pod nosenuTen človíček měl pod jazykem nějaký lupínek dřeva nebo něčeho podobného a tak krásně
bral výšky,trylkoval,spouštěl se opět dolů,aby vzápětí mocně zaklokotal,že jsme
mysleli,že je zde opravdové jaro.Nejvíc iluze jara působila na ženy,nebot se
zastavovaly,otáčely,a usmívaly.Tak trochu zasněně.I auto sem tam zastavilo,aby j
ho majitel koupil pá?o tu,co měl vedle sebe,ten zázračný lupínek,který přináší
iluzi jara a zedy i štěstí.
A človíček šel dál ulicí,trvlkuje si,sobě spíš pro zábavu a potěšení než pro
výdělek a druhým pro radost.Nebot hned nám bylo nějak vesele ji.Nedivte se - náhle
kousek jara uprostřed podzimu.
Chcete-li si udělat dojem o rozlehlosti Panze,nezbude
vám,než abyste se vydali na Eiffelovku.Je to patrně nejznámější znak Paříže.Než vyrostly New-Yorské maakodrapy,
byla dlouho najvyšším dílem světa*Měla rušné dějiny a v
1909 byla málem zbořena®Zachránila ji možnost jejího využití jako vysílací antény*Dole čteme několik údajů«
celková váha 7000 tun,výkyvy špice při silnejším větru
nejsou větší,než 12 cm a podle teploty se mění její výška
v
az o 15 cm®Má tři poschodí s I®v 57m,II. ve 112 m a III.
v 274 m*Celková výška,včetně moderní vysílací antény,
307 m.
Z výšky třetího patra vypadá Paříž už úplne jinak.
Jako skalní bílé město^oblečené do lehoučkého oparu.Až
to v člověku vzbuzovalo holubí touhy prolétnout vzdušné
prostory a v těchto krásných bílých skalách se zahnízdit.
Všechno má člověk jako na dlani«Palác Chaillot,náměstí u
Trokadéra,Boulonský lesík,Vítěsny oblouk s růžicí rozbí«
hájících se ulic,Louvre,Velký palác,sady v Tuileriích,
chrám Notre Dame,palác Invalidovny s hrobkou Napoleonovou
Pantheon®A autíčka jsou docela mrňavá;po Seině,která je
teá takový malý potok,plují lodičky.Už to ani nejsou hrač
ky®Spíš hračky hraček.
y
Když jsme byli opět dole a podívali se mezi pilíři
nahoru,připadali jsme si nějak malí.Ne tak pár německých
turistů v podkolenkách,krátkých kalhotech,kamizolách
kloboucích,kteří se před Eiffelovkou fotografovali na pa
£ osí
k

uBudou mít snímek,jak tam stojí v popředí,s rukou vztaženou nahoru ke špic
ide to Grosser tig,Velkolepé*
.
Pak jame si šli koupit ke stánku něco k pití «Jeden z nich se snažil zrovna
drahá.že u nich,v Německu»je to velmi
pokýval

Poslední večsr před odjezdem domů jsme stáli na návrší u Sacre«Coeur,odkud
je překrásný rozhled,téměř jako z Eiffelovky,s tím rozdílem9že ušetříte 5 F za
vstup.Stáli jsme,Paříž nám ležela u nohou a pomrkávala na nás nesčetnými neony.
Měsíc byl téměř v úplňku,takže bylo krásně vidět osvětlené mraky,které táhly ve
svěžím větru někam k východu.Mlčeli jsm«uTy mraky nám až příliš připomínaly,že
je čassabychom táhli také.•
PARIS,i za ten krátký čas jsem poznal-tak jako mnoho jiných lidí pred
miluji® A že na té větičce « PARISf JE T'AIME - něco je .Ale je čas k ná
mnou
ií vyhnutí .Já se však vrátím©Určitě se vrátím.Až poznám ta ostatní v
v
Evropě,až zjistím,že ty jsi ze všech nejhezčí,až ® ® ..eaz «

«S
TUDEH^
i,

íiEVIDUJE SCHOPENHAUERA t PhCKLINÁ PCEZII !
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.1 •
V současné dobc
kteroukoliv denní dobu přistihnout na
Loži. A někdy dokonce i spatřit. To v případě, jestliže má na nose své brýle s výraznou černou obroučkou. Jinak ne, nebol jeho obličej se scvrkl do velikosti grotezadá s kolejním - právě vyměněným - li
Příčinou
mimikry není žádná vnitřní choroba, w
»-r' V kupoval víno a knihy.
Takřka z lože nevylózá, neb
tvrdí - hláskem den ode dne šeplavějším že cestou do mensy a zpět vyčerpá mnohem více kalorií, než by jich tam ubohou hye
nou nabyl. Jen občas vstává, aby si uvařil hrnek neslazeného čaje a ukrojil z tvrdého ochníčku, který si úzkostlivě šetří®
Také vyhlížíval z okna směrem k dívčímu bloku B a pozoroval svoje kamarády,
kteří se tem houfné hrnuli. Uvědomil si, že se styk s dívkami z bloku B, pocházejících většinou z venkova, teä V čase zabíjaček, nebývale rozrostl. A také vydumal, že formulace Schopenhauerova.... Každá zamilovanost,a! se tváří sebe éthericky, MA 3VE KOCENY JENOM V POHLAVNÍM PUPU ... je nesmírně omezená®
Student N , který nechodil s dívkami jen proto, aby nedal Lchopenhauerovi za
Metafystku lásky nemohl přenést přes svůj útlocit - nyní, kdvž
moru. s raaosti Konsxaxovax formulaci
~ * novou, xotiz,^ze
ZAMILOVANOST * AŤ SE TVARÍ
b EHE ÉTHERICKY, MÔŽE MÍT LiVE KOŘENY V HONBĚ ZA PLNÝM ŽALUĽKEM Q opustil lože,
posilnil se zbytkem bochníčku
» zvanému TAXIS, na čekanou
m

*

#

nikterak
těla
rozko3ne baculaté tvářičky české selky a vláčela dvě vrchovaté tažky.
No, student N ji samozřejmé pomohl odaéet zavazadla na blok D. A s rozechvělým žaludkem pomáhal vybalovat, nebol tušil, tušil a věděl, jak líbezně zavoní ji
trničky, jelítka, škvarky, ovárek jakož i krvavá tlačenka.(Lahvička domácí slivovice by nebyla na škodu.)
A zatím s z těch dvou tažek vybalili takovouhle hromadu knížek poezie® K jíd
lu ani tolik, co by nasytilo skromnou kostelní myš!
"Student N, který vždycky toužil po dívce, jož by četla poezii( nebol to pova
žoval za ukazatele nevšední něhy ) se nejen rychle odporoučel, ale i proklel vešk
iou poezii, kterou lidstvo za svou existenci zplodilo*
A tak oDet leží v nosteli.
v /
bochníček
iu pošlpu z domova apanáž
- 7
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Interwiev s Ing® KARLEM
odborným

K R O N T O R A D E M

, CSc®,

asistentem katedry pedologie.

0 V AS JE ZNÁMO9 2$ SI VÝBORNĚ ROZUMÍTE SE STUDENTY.
r
DOCILUJETE £OHO TIM,ŽE NEVYHAZUJETE OD ZKOUŠKY,
NEBO SNAD MATE JINOU METODU?
To jpem m dozvěděl ač z děkanátu, že studenti chodi na akouáku raději
srně , než k s® profesorovi® Přitom však není pravda^ £e bych zkoušel miř®
Počet posluchačů* které jsem vyhodil od a&koušky já, je větší, než
u 8# profesora Pelíška« V čes& to tedy vězí? Pátral
po tom a odpověá byla
neela jednoznačná s mám lepši možnost pozm,% studenty a sblížit se s nimi,
především na hlavním cvičení© A pak s já prý vyhazuji e úsměve» ® Snažím ee
totiž dotyčnému posluchači vsugerévat, 2© mni tak hloupý, jak by s# dalo
usoudit podle toho, co mi při zkoušce přcdtftdl*
Jinak mám ještě jednu metodu $ studenty záeed&ě napodoeauji® Snažím se
s nimi jednat jako s rovnocennými a to je jim asi sympatické* Vůbec se mi nelíbí,
ž* se někteří dospělí dívají na mládež tak avrohu«
A CO SaKATE TÉM PEDAGOG&fJ KTEŘÍ SI UDRŽUJI OD STUDENT0 ODSTUP ?
Každý učitel určitý odstup od studentů musí mít« Nesmí však být demagogem«
Nesmí studenty odmítnout třeba s tím, že nemá čas, protože je na fakultě především proto, aby se věnoval posluchačům® Každý učitel musí být kamarádský
a nebát se být vůči - studentům otevřený*
Naproti tomu však by studenti měli vůči svým učitelům cítiti jakousi
úctu. Ten odstup totiž často plyne z toho* že posluchači zklamali kantorovu
důvěru«» Vezměme si takový příklad í posluchač £i#dokáže u zkoušky odpovědět
na nějakou základní otázku® Prosí
Napište qii to, nutně to potřebuji, já se
to doučím a za dva dny přijdu I" Dejme tomu, le okoušející by mu známku tedy
skutečně napsal e Teá jde vaak o to, že větáina studentů by n e ^ n nepřišla^
ale ještě by-se-za dveřmi smála, jak z&m nad kantorem vyzrála!
Rozhodně není možno dávat zkoušky za kamarádství® Studenti si totiž často
myslí, že jim budu dávat - zkoušky zadarmo® To je právě to naštěstí, že v ©obě
nemají pocit-odpovědnosti® t
Letos se mi stal takový případ, ž© student, který byl odročen, na otázku,
kterou posledně znal , ani nezabral® A ještě byl udiven tím, že ho vůbec zkouší»!
- -ČÍM SE ZABÝVÁTE - MYSLIME NA POLI VÉDECKftí ?

*

i
Zabývám se fyzikou půdy, speciále vodním režimem® To je problém* na kterém
pracuji od třiapadvsátého reku a připravuji z tohoto výzkumu habilitační práci®
NĚMĚL JSTE PRI SVE VÉDECKE PRACÍ NĚJAKÉ TĚŽKOSTI t
Nannaší katedře není žádná rivalita nebo něco podobného, protože to velmi
šalamounsky vyřešil profesor Pelíšek® Ten totiž rozdělil pedologii na několik
odborných částí, a každý učitel katedry se v určitém smeru specialisuje* A při
naší práci nás po té odborné stránce podporuje®
Ovšem v poslední době se všeobecně vedení začíná přeměňovat v příliš
autoritativní nařizování® Mám obavy, že by se v důsledku toho nového řízení NH

mohl za chvíli každý Séf stát šéiem asi tak z dob I© republilqr® Snad to pramení
z toho, že lidé dostávají závrat z moci® Ta moc by se ováem méla uplatňovat de«
mckratickým způsobem a ne, aby se nakonec podřízený bál zaklepat na dveře svého
f
představeného® .
JAKO MUŽ ¿ODDANÝ VĚDĚ, POTŘEBUJETE JISTĚ JEZDIT DO
,ZAHi ANIČÍ« KDE JSTE BYL NAPOSLEDY ?
11
|J9H
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Napoiledy jsem byl v numunsku na květovém půdoznaleckém kongresu®Všechno
jsem si musel platit sám, protože od nás tam byl oficiálně vyslán jediný půdo®
znalec* placený ministerstvem* Naproti tomu bylo na kongresu ze S^)SS asi kOO
lidí, z USA 280.
Předtím jsem byl s ing® Petříčkem půl roku v Norsku• Dostali jsme velmi
malé stipendium, ale my jame s více panězi nepočítali® Ale při přátelských
besedách je to stejně trapné, když nemůžete poručit ani litr vína*
A JAK SE V NORSKU NA ČECHY DÍVALI ?

;

Byl jsem uplne unesen, jakou pozornost nám věnovali ! Všude si velmi váží
úrovně českolslovenského lesnictví® Jinak jsem byl překvapen objektivností in®
formací o zemích socialistického tábora® Také mě překvapilo, že za celé čtyři
měsíce mně nebyla položena politická otázka, tomu se vyhýbali® Ekonomice ne,
o hospodářských otázkách jsme často diskutovali ;považují Č^SR za nejvyspělejší
¿itát socialistického tábora.
híkali nám, že my máme mnoho předností a jestliže jsou naši lidé tak pra®
ccvití a poctiví jako oni, tak za 10 let nám nabudou sahat ani po kotníky.
A CO BYSTE MOHL hlCT 0 NORSKEM LESNICTVÍ ?
V Norsku - třebaže má roční těžbu dř^va stejné vysokou jako my - je pouze
jediná lesnická fakulta, která má v ročníku jen ¿5 posluchačů a přijímá každý
druhý rok!
V provozu jsem se setkal s propastnými rozdíly % jsou závody, kde napr.
traktory ^ři přibližování řídí rádiem* Ale take jsem v Norsku viděl zaprávat ve
škclce nádherné smrkové dvouletky, protože na ně nebyl odbyt®
ě

A ZDALIPAK#JE TAM TAKE ROZVINUTA BYROKRACIE,
TO MATEŘSKÉ ZNAMÉNKO NAŠLHO HOSPODÁŘSTVÍ ?
Stala se mi tam taková věos v pátek v poledne se nám porouchal roentgen*
Myslel jsem, že nebudu moci pracovat ( venoval jsem se svému výzkumu většinou
v sobotu a v neděli ) , ale neuběhlo ani tři čtvrtě hodiny a přijel mechanik od
firmy Philips až z Oslo, roentgen opravil a ještě poděkoval za to, že mohl pos®
kytnout své služby, neboi na firmu Philips je vždy spolehnutí®
Ptal jsem se, co by se stalo, kdyby mechanik napřijel*
" To je jednoduché !" - odpověděli mi - " tak bychom příště brali všechny
své přístrojev z USA
* a ne od Philipsů, a to oni si rozmyslí!"
MYSLÍTE,- ŽE JE SPRÁVNE, ZE SE STALE JEŽTŽ LEHAJÍ

POTÍŽE STUDENTEM ČI MLADÝM AESOLVENTSM VY30KYCH
Skol v jejich cestách na zapad ?
Kdysi jsem náhodou vidCl takový xilm o Leninovi® V letech 1919 - 1920, když
v některých částech SSGli umírali lidé hladem, nerozpakoval se Lenin posílat do
Německa a'dc USA mladé inženýry, nebot jasně předpokládal* že až se vrátí, dovedou sebou nejnovější metody výráby© To je ® bohužel - jedna z vé^í, ze kterých
jsme si příklad nevzali a velmi mám to uškodilo® Zapomíná se totiž na jeden důležitý -zákona -socialismus můžeme v udovat jen tehdy, předhoaíme - li kapita®
lismus® A jestliže ho chceme předhonit, tak ho musíme především důkladně poznat®
No a v tom jsme pořádn z?ostali*
'
MYSLÍTE, ŽE NĚKTERÁ ZEMÍ SOCIALISTICKÉHO TA30RA i
JE V TETC VĚCI DÁL ?
Taková Jugoslávie rozhodni* .
7 Norsku jsem se seznámil ô jednou mladou Jugoslávkou, která dostala od
jugoslávské vlády stipendium na vystudování lesnické fakulty ve Švýcarsku®

,>~94
3

Po absolutoriu požádala jugoslávskou vládu, zdali by nemohla ještě odejet na praxi do Skandinávie© A tak se dostala do Norska, kde pracovala ve výzkumném ústavu
a zúčastnila se přitom typologického mapování ngjen po celém Norsku, ale několikrát
též navštívila Island a Dánsko® Čili nasbírala úžasné množství zkušeností*
.

A HODLALA SE DO JUGOSLÁVIE VRÁTIT ?

To by se áam musela leda vdát, nebo co , aby se nevrátila® Mluvili jsme s ní
o tom a dozvěděli jsme se, že ze 100 vysokoškoláků, vyslaných jugoslávskou vládou
do kapitalistických zemí, jich tam asi 15 zůstane* Přesto však vláda njjak neome®
zuje svá stipendia do kapitalistických zemí, protože se jim to i tak vyplatí®
Letkali jsme se v Norsku také s jedním Jugoslávcem, který ve třetím ročníku
studia požádal o asyl® A teá toho lituje : jednak se těžce sžívá s mentalitou se®
veřanu, jednak velice touží o své materštine* Kdykoliv jcme se s ním setkali,
chtěl slyšet české písně a když jsme odjížděli, tak téměř plakal.

A#C0 BYSTE :.EKL HA ADRESU TĚCH, KTEFJ uY TAK
RADI EMIGROVALI NA ZAPAD ?
Je pravda, že na Západě si inteligence mnohem více vydělává a má se lépe,
ale většina lidi u nás zapomíná na to, že za dobré výdělky se musí odvést pořád®
ná práce* Mnoho lidí, kteří u nás nadávají a chtěli by na Západ, by se asi vráti®
lc, protože to pracovní t^mpo tam by těžko zvládli , zvláště ti, kteří hodně mluví a málo dělají !
h1
t
*™
i I
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Rozmlouvali Jiří

Blažej i

Jan Lacina *
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SPUDENFI VE FINSKU

STUDEN?! VE FINSKU

n

S UDE"TI VE FIASKU

STUDENľI VE FINSKU

Ačkoliv má Finsko e x větší rozlohu než Československo, má pouze jedinou lesnickou fakultu, do
které ročne přijímají 4§ posluchačů® Při tom je ani
nenapadne mluvit o nedostatku vysokoškolských kádr'í
v lesnictví®
Ze 170 posluchačů les* fakulty bere jen 14 stipendium í 1000 F10 ročne) • Asi polovina studentů si na
studium od státu půjčuje, takže po absolutoriu vracejí 5000 FMo
Měsíční náklady studenta činí asi 35® FM* 80 FK
příspěvek Svazu studentů, 80 FM kolejet privát až
140 FM), zbytek strava*
Studentský svaz v Helsinkách jo kapitalistou
v pravém slova smyslu® 7 certru Helsinek vlastní
několik obchodních doflrt, hotelů a biografů®
Z př'jmů podporuje studenty ® zejména při zahraničních cestách. Za třítýdenní cestu do Jugoslávie platili studenti les. fakulty jen50 FM®
Studium na les* fakulte je n'ročné - především
časové: posluchači mají jenom 1 týden letních prázdnin*

STUDENTI VE. FINSKU

Finové jsou z 99 % protestanti. 7e studentských
kolejích Techniky v Otaniemi u Helsinek měli na každém pokoji erárni bi'^li.
10
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Měli jsme štěstí« 3ylo nám umožněno pod záminkou získání zajímavých poznatků pro p.t. laskavé čtenáře LiilFa navštívit večírek
fakulty z let 1950 - 55 » tedy z doby

j • I IhIU h miÁ

*

,f

absolventů lesnické

zlatého svazáckého věku
J

*H b

,f

a již pro-

w1

tivne omleté doby kultu® Po trochu rozpačitém přijetí , které se velmi brzo
změnilo v srdečnou a jak myslíme, zcela upřímnou přátelskou rozmluvu® (In vino
veritas a krása vzpomínek )
Jména neznáme, protože, kdybychom se zeptali na jméno, dostal by náš
interwiev formu oficiální, samozřejmě ke škodě na upřímnosti. Doufáme, že tento
nedostatek vyváží zajímavost a bezprostřednost vzpomínek, které jsme pro přehlednost seřaiili do souvisejících celků®

IJWOI>Hr IMFO&MACE
- začalo studovat 140 posluchačů, z toho 4 ženy® Od lesa
odešli pouze 3.

oni -"kolik myslíte, že je nejvyšší plat našeho spolužáka? "
my

- zdvořilý, leč nevědoucí úsmev

oni - " 2.600 Kčsmy

- zdvořilý, leč nechápající úsměv

oni - " Dělá vedoucího party dlaždičů v Brně "
my

- zdvořilý, leč chápající úsměv®
několik dalších platů : ředitel LZ - 2.500 Kčs + premie
hl.inženýr

2.120 Kčs

n^st.plat technika 900 - 1.050 Kčs
co se jim líbí na lesiřině - nechápavé pohledy, potom
odpovědi : les
co se jim nelíbí na lesařině : platy, nevyužití kvalifikace
nedostatek pracovních sil,-normy -

omezují odbornost,
nej>líže
nadři9
A
zemé osoby, papírování a byrokracie,
nedostatek osobního volna, špatná
organisace

- v 26 letech každý rád odešel. Dlvod - nemusel se zučastnovat několika hodin posrinného

studia ve studijním

kroužku Ss¥
- zájezdy do zahraničí : na Západ neexistovaly, do vých.
států ojediněle, např. jediný z nás a to dvacítkář se
dostal do Sovětského Svazu - exkuBse byly na vlastní náklady a to velmi málo, např®
záverečná exkurse v pátém ročníku na podzim , první
a poslední , byla do Roháčů a to vlakem
- brigády - kam se řoklo, tam se šlo, např. prázdninová
brigáda na polomech na S umavě byla celé :1va měsíce
a zadarmo, nebo - i dívky se zúčastňovaly 24.a25.12.
brigád při noční skládce písku v Ostravě ( "jezdilo
1

se na Donbas' - jak se říkalo )
- studentokracie - to byla doba, kdy se na dlouhotrvajících schůzích Í!SM řešily i takové otázky , jako který
profesor má přednášet a zkoušet a který ne: " Máte
velké ztráty ( rozuměj studenty, kteří neuměli na
zkoušce - pozn. red. ), tudíž jste špatný pedagog"•

ÄICSE

W KULTU

kdo něco řekl - tak letěl
o přestávkách mezi přednáškami se před
Prvním májem hromadně nacvičovaly písně;
£la jsem na oběd

a když jse~ se vracela

bjfca jsem na nástěnce , že sabotuji nácvik
písní my jsme tomu verili, bylo to ještě ono :
opojení z konce války, z té svobody
Stalina jsme skutečně brali jako něco
velikého a čistého, o jeho osobě si
prostě nikdo nedovolil pochybovat

- vrchol odvahy pro nás byl, když na Mikuláš
aké zábavě Mikuláš zvolal: * Nazdar ©oudru
v
zi pozemštané ! " a my jsme odpověděli s
Vi.«4

Zdar soudruhu Mikuláši !

N Á Z O R

¿ M y

I\ČL ^juwj^

kcl

tt^KiclcC

- neumím si představit, že bych dělala něco jiného
- Skoda řasu a peněz
- muži se na nás vždycky budou dívat skrz prsty; vedoucí ,
kterému jsem jako spolužákovi napovidala , mě nyní sekýruje
- na lesárnu mě přivedla romantika a nerozvážnost, ale pro
vlastní studium bych jinou školu nevolila
-.o dívce na lesnické fakultě se říkalo, ž ^ e tam přišla
§

vdát
- znám absolventku, která by sama do lesa nešla a když byla
nucena, nosila v holince nílž
- kariéra žany v lese obyčejně konči tímto : * 5ao, soudruzi,
potřebujírafcěmoje dvě děti. doma**

«atu
- oblíbeným pitím na brigádách byl rum s kondensovaným mlékem
- koleje takřka nebyly; spalo se v turistických noclehárnách, v době, kdy jsme
stavěli mansardu

na budově lesnické fakulty, jsme spali v posluchárnách na

slamnících
- menza byla v nynější posluchárně katedry matematiky; v poledne stávala fronta
venku na chodníku až za roh ulice i a to i v dešti; příbory nebyly, každý si
nosil vlastní lžíci
- na cvičení měl dvacítkár zvláštní formulář, kam za každou hodinu dělal čárku
- prislo-li se o pět minut pozdě, hodinase

neuznala

- u prof. Maška musela být celá dvacítka seřazena před zkouškou na chodbě, potom
teprve profesor začal zkoušet; dvacítkár musel být přítomen u každého zkoušeného
—

*

i

- vojenská příprav* trvala od prvního do pitého ročníku, končili jsme jako podporunci
- skripta jsme si tiskli a vydávali sami
- účast na všech přednáškách byla povinná a přísně kontrolována
0

- měli jsme povinné konspekty na semináře marxismu, nejlépe bylo začít: Soudruh
Lenin na 253. stránce 14.dílá

svých spis^ říká, že ..."

samozřejmě nikdy nesouhlasily
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» stránka ani díl

Nakonec jsme požádali s.Ing Palo Mojžitu, bývalého šéfredaktoru studentského
M
M
časopisu Naše prace , který vycházel na lesnické fakultě,o rozhovor.
Začal: * ^ak to jste Vy, kvlli kterým si ze mne dělají mý kolegové legraci"* Dostalo se jim totiž do rukou ono číslo LEFa,
ve kterém jsme přetiskli několik příspěvk" z časopisu Kaše práce;
jedná se konkrétně o článek - Poznámky k vojenské přípravě soudružek •
* Podívejte se hoši, bylo by skutečně nepřirozené, kdyby Vám
to k smíchu nebylo» I nám je
nyní
k
smíchu
to,
co
jsme
dělali,
ale
~"
A
tehdy jsme to brali vážně. A mysleli jsme , že to děláme dobře.
Ani Vy nemažete říci, zda za 10 let nebudou budoucí studenti přetiskovat články z Vašeho LEFa a zda jim také nebudou k smíchu.
Nejlépe se totiž kritisuje tomu, kdo nic nedělá , protože ten zu«tává vždycky čistý."
- v redakci Kaší práce byl šéfredaktor a čtyři redaktoři
- časopis vycházel nepravidelně, přibližně jednou měsíčně,
nákladem 400 kusfi a byl
z a d a r m o .
- osobně jsem pověsil 6 poštovních schránek na přspěvky,
které bohužel zely prázdnotou
( my máme zatím jenom jednu a ta také, bohužel , zeje
prázdnotou - pozn. red. )
Poděkovali jsme za rozhovor a dali jsme mu poslední, v době besedy aktuální,
otázku*
" Co byste dělal, kdyby 7ám nabídli místo ministra školství
a kultury?"
* Na sezonné funkcie nereflektujem, stačil by mi poverenik tri léte pred penziou.*

t
Odpovědi absolventi na otázku, jaký byl Váš názor, jako student", na časopis
Naše práce.
v
1. Plátek , aby se vykázala nějaká činnost
2. Plátek, aby se vykázala nějaké činnost
3. Plátek, aby se vykázala rějaká činnost
ll® Plátek, aby se vykázala nějaká činnost
12. Plátek, aby se vykázala nějaká činnost
atd.
V čem se všichni studenti shodovali, bylos

. .

Ha absolventském večírku se dobře pobavili, najedli a popili a nakonec
z nesouvislých zápisků tuto reportáž sesmolili
Jan Kubík

-
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Jaroslav Souček .

LACINA
ííelsi«4r

sevřelo
okamžik: já právě přijel výtahem nahoru, ona se vecpala do té
samé klece, aby - sjela dol^• Stačil jsem jenom říct /česky/:"ta ale má hezké
11
nohy! A ona zř
an e
že se mi opravdu sevřelo
srdce a stal jsem se jejím otrokem.
vyhlídkové
ornamenty
.iak dole. na antuce závodní dráhy třikrát
jako první vbíhá do cíle Čechoslovák Emil Zátopek
val ve frontě před výtahem, abych se dostal dol*.
vyhlídkovou
olympijského stadionu v Helsinkách - na mne bude čekat
ona.
Ale nečekala.
A ták mi zbyly jen ty její krásné oči. ^en ten vděčný pohl
'/děčný a
oddaný. Zděčný, oddaný a pronikavý.
:
'*] Svíral mě stesk.

ľ

ed, na lodi Aallotar /3000 BHP, 3 paluby, 2 stěžně, 1 komín, spousty HP/,
plující z Helsinek do Stockholmu, jsem ty oči zase spatřil.
Patřily Švédce v r*žovém svetríku, která pila v lodní restauraci whiski
se sodou. Naše pohledy se spojily a já si uvědomil, že je to zcela určite ta
moje v y s n ě n á * dívka, o které už léta vím, že z a m n o u
p ř i j d e

sama.
Srdce mi bušilo až v krku.
A byl jsem velmi brzy rozpačitý z těch pronikavých pohledl. Pronikavých,
oddaných a svodných. Toulal jsem se po lodi, Meděl do moře, hleděl na stříbrnou cestu měsíce a trápil se.
Pak jsem si všiml, že si ta krásná Svědka, m o j e
Švédka, vymenuje
r
stejně významné pohledy i s etrem. A trápil jsem se.
Potom jsme - Petr a já - viděli, jak si k ní přisedl jeden olegantní
francouz, jak spolu popíjejí ^artell a smějí se, ale ona se přesto stále v^íjí svýma svodnýma očima do našich dychtivých. Propili jsme se oba.
A profesor, který zpozorovaly jak se oba trápíme, řekl•
"Dejte pozor, ve Švédsku jsou silně rozšířeny venerické choroby! Říká se,
že u dvou třetin žení"
Petr si počítal:"Jedna, dvě, tři!" tak, aby mu "tři!" vyšlo právě na tu
moji Švédku, co si ted dověrně vyprávěla s elegantním Francouzem a zdálo se,
že už nemají daleko k prvnímu polibku.
Já se pak zmítal sám a sám po palubě, zasněně hleděl na stříbrnou stopu
měsíce a v uších mi zněla Beethovenova Sonata měsíčního svitu, která mě ještě
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více rozstesknovala. V každičkém - trochu temnějším - koutě jsem viděl milence
r
Švédky s Alžířany, Pinky s rancouzi, Němky s Angličany a různě naopak i j
nak různě a trápil jsem sef
Utěšovala me jen moje naivní víra*
jestliže je to d o o p r a v d y
ta moje vysněná dívka, z ničeho nic
přijde za mnou 3em, do temného koutku mezi záchrannými čluny, a nesmírně mile
M
se zeptá: '".Vie spat ist es? nebo: "Hab g n 3ie eine Cigarete, oite?
A já jí bleskurychle nabídnu výtečnou marlborku - jestliže si ovšem vůbec
v tom vzrušení trefím do kapsy - a ona, jak to Švédky mají ve zvyku, zavrtí hla
vou a já už pochopím, že si budu-mueet tu cigaretu vložit do úst, zapálit ji a
teprve pak ji-dát do něžných rtu té modrooké ^védky.
A od té cigarety už bude jenom krůček k horoucím'polibkům na horní palubě,
mezi záchrannými čluny, s pohledem ra stříbrnou měsíční cestu v černém moři*
/ uších nám bude znít Beethovenova ^onáta**,
v
Pak jsem se trápil, protože ona stále nošla a já hleděl do fantastických
krajek mořské pěny s á m , zatímco bojovník Petr už přes hodinu sestavoval pomocí česko-německé konversace větu:"Neunavuje vás příliš'ta cesta?"
1na lavici
Ztrápený
a
zoufalý
jsem
nakonec
odešel
schoulit
se
do
klubíčka
_ •
^
J ij
¡1 ^^
- B Ej l P — .
do kajuty III.třídy, jsa 3x nešťastnější než šafářův dvoreček, ovšem s blaženou vírou, že ona přijde a vzbudí mě přeněžrým polibkem®
Jenže: co by dělala Švédka v prostorách $11* třídy?
•
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liáno jsem si přivstal - polámaný a pomačkaný - abych so podíval na východ
s*Junce. Pluli jsme právě fjordy ke Stockholmu a na skalnatém pobřeží se třpytily obrovité benzinové nádrže společnosti UNION.
Petra jsem objevil ležícího rrezi kufry v polici na zavazadla. Třebaže se
chvěl zimou, měl i ve spaní roztažená ústa do blaženého úsměvu.
Vznpětí jsem se dověděl, jaké vlastně byla ta nejfanťastičtější noc v jeho životě:
Potkal ji krátce po půlnoci na zadním schodišti a suverénně zvolal:
"Hallo! How do you do!"
; ,
A dal si zvlaží záležet, aby docílil oxfordského prízvuku, jak to slyšel
před«týdnem v jednom anglickém filmu, slyšel a do^ře si zapamatoval, protože
se mu?líbilo.
A ona - potěšena - spustila perfektní angličtinou, takže ji musel přerušit tou pečlivě sesmolenou německou votou;
"Fníilein, sind Sie nicht sehr mude von der Leise?"
A ona zvolala:"Nein!" a začala jadrnou němčinou, takže byl nucen říct;
"Langsam, bite schoni"
A pokoušel se stvořit větu o tom, jak je tato noc krásná, krásná proto,
že potkal ji.
kačež ona mu /nemecky/ navrhla, že mohou klidně l ovořit francouzsky nebo
španělsky, když mu to anglicky ani německy nejde.
"Ich kenne nicht! Ich kenne nichtbrebentil zoufale Petr a ukrutánsky
se styděl.
^

Tu ona se podivila a otázala se ho, odkud vlastně je* Pak kápl bežekou*
že je % československa*
"Die %upstadt ist Warszawa!" zvolala, potěšena tí«t že se setkala
Severu s Slovákem vskutku exotickým.
" "Nein! ^ein!"smál se Petr , "aber Pragl" A taky řekl:
*3ei uns lernen nur russisch!" /To ale vlastně trošičku zalhal, protože
ty tři roky, co se učil na jedenáctiletce němčinu, se neučil - doba byla taková, že ani v skrytu duše nedoufal, že se někdy podívá *a hranice, dokonce de
kapitalistické zeme./
Všiml si, že se trochu chvěje a tak jí bleskurychle přehodil přes ramen«.
své elegantní
sako,
které
si
neeh&l
ušít
speciálně
tevflli
té
cestě
na
Sever«
— i
"Und Ihnen wird nicht kalt sein?" zeptala se mateřsky• A on na to:
•^ein! Ich habe Temperament!"
Zasmála se - at ji to ukáže. A tak se začali líbat. Vášnivě.
v
"Sie kratzen!" broukla.
1?
Ich habe nicht bzzzz -"vysvntlil Petr. 1!ím bzzsz myslel holící strojek.
"Warum?" podivila se.
^dpověd jí zastal, protože dokladně zkoumal svými rty její záhadnou rtěnku, kterou se i během líbání - zhruba v půlhodinových intervalech - znovu a
znovu přetírala...
"Jo, ženy se musejí dobývat a nejen planě snít*" poučoval mě Petr a Sábelsky se zašklebil.

Snídal jsem čtvrtkilovou čokoládu a všechno si to v hlavě pořádal.
•Nebyla to o n a ! " říkal jsem si.
^epoučil jsem se. Zůstávám i nadule snílkem. Kebudu ženy dobývat. Budu
čekat.
.i fi , |i|
ft
O n a totiž určitě přijde sama.
Až zase popluji z Helsinek do ^tock OTIU • » e

%

i?

Dostali jsme telcgrrm:
PŘIJEĎTE, FAKULTNÍ KONFĽKENCE ZACINA V UTERY»
CEKÁME VAS Ni E A: KAZÍ,
Oznámili jsme tedy telegraficky hodinu příjezdu a v pondělí jsme vystoupili v 17*30 na záhřebském nádraží« Jelikož jsme nevěděli, jak se srbsky
řekne VYCHOĎ, vyšli jsme před nádraží zřejmě východem pro zaměstnance, kde
nás ovšem nikdo necekal. Telefonovali jsme tedy na fakultu, ale tam už nikdo
nebyl. A tak jsme si po dlouhých útrapách nažli hotel a usínali v neblahcm
očekávání vCcí příštích»
°_
Láno jsme jeli n& fakultu. Zjistili jsme, že nás na nádraží u východu
¿ekali dva studenti s velkou cedulí s nápisem Č33Ii. Prosili nás naléhavě za
M
odpuStění, že to tak dopadlo 8 ihned nás pozvali na "malé občerstvení do
&vého klubu. Fíedatavili jsme si šálek černékávy, známý to pohostinný nápoj
u nás. Posadili nás do křesel k malému konferenčnímu stolku a ihn-d se zde
cbjevila láhev koňaku e mísa obložených chlebíčků. Po první sklenici jsme
poukázali na tc, že konference začímá už v 1C hodin a že bychom neradi při
pozdravném projevu kcktali. omáli se a vnutili nám ještě několik skleAžek.
Pak nás zavedli na konferenci« Skvěle vyzdobená poslucháina, mikrofcn,
tišt né programy schůze s obsahem hlavních referátu. Na předních sedadlech
zasedali profesoři v cele s děkaneA. Konfercn e ti vala asi čtyři hodiny a
přesto se nezdálo, že by někoho referáty nudily. A t mluvili profesoři, at
děkan nebo studenti, všichni se zájmem naslouchali. Referáty se zřejmě trefovaly přímo do černého a vyvolaly bouřlovou diskuzi.
Následovala volbanovóho fakultního výbo/u.
podivem jsme zjistili, že
každý dostal listinu, na Ifteré bylo napsáno třicetkandidátů* Zeptali jsme se,
zdali mají tak velký vjboťl Vysvetlili nám, že nových členu fakultního výboru
bude jen třináct. Dotyčná listina je volebním lístkem:a každý si může podle
svého úsudku vybrat. (Vzpomněl jsem si na naie "jednohlasné" hlasování...)
ío konferenci nás opět zavedli do klubu. Ctevřeli jsme ústa údivem.
Ka stolech byly irisy chlebíčků, zákusku a asi ;:.desát lahví koňaku, rakije
a vína. To prý se starý výbor loučí a novumu se musí píipít na úspěchy,
ľŕiäel se podívat i dČkan se všemi profesory. Tančilo se, pilo, zpívalo
(to vše v budově fakulty pod dohledem děkana)»
Zdrželi jsme se v Záhřebu několik dnů. Dohodli jsme výměnnou praxi s posluchači záhřebské les. fakulty, o tomtéž jsme jednali i s fakultou sarajevskou. po celou dobu se o nás naši hostitelé vzorně starali® Při bohatých obědech a večeřích jsme hořce mysleli na to, že se budeme muset doma opět stravovat v menze. Také nás vozili na vj lety do okolí*
Uvedomovali jsme si, že to všechno stojí velké peníze, které naši průvodci vytahovali lehkomyslné z kapsy.
"To nám fakulta všechno proplatí, u n á s j s o u
na to
fondy
i" vysvetlili nám. (Uvědomili jsme si, že my bychom v podobném případě
museli pohostinství platit z vlastní kapsy*)
moučili jsme se se smíšeními pocity. Proč Ani mohou a my ne ?! Proč my
musíme na fakultě o sebemenší maličkost doslova žebrat? Proč?
Vždyt Jugoslávie je přece taky socialistický stát!
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Naaýviyí ho k & í ž e t e ®
f r i n c o u i s k ý c h
bás
n í k í J
ataoh 1897 « 1941 takřka rok o o rok prekvapoval novými
srnky avých koui&Xně lyrieký^h Franeouzekých balady takž® celkové
tvorby Sial asi čtyřicet knížek* P«fcří k té hr&te$ básníkô
s Siatou, r^kamm
n a i v n í duli, u niohl život a poesie splýva«
ji V Jedno* í S ^ ^
-fr j' am
rf
ř-rtiftŕliaäafi-j:
M
••Ach $ ns jsem literát, já jsem prostě básníky který spívá« e
říkal o
- Poval sval se za pohledního trubadúra* A opravdu« jeho
básné jsou p tů&raě&é a zpěvné jako lidové písně* Dokáže gpoetizovat
väe* N&př* ve své Námořnické lásce píšeš
Smráká se » Zůsianem* jdem spát 5 ne ni nad takové dva
spáča* Vst&neä a jdeš se vylulat do rozkošného květináče*
Jeho básnická forma je originální? čtenář mmí rýtay hledat v n e
přetržitém proudu textu a je tak vedea k účastnějšímu vnímání poesie»
w
Neni básníka tak světelného9 tak cistě francouzského jako Paul
Fort!" velebil ho Romain Rolland•
**

P R V H Í

,

D O S T A V E N Í Č K O

výňatky.

Ach, jaro'..>opájí! A trávníček se točí okolo sochy pana Voltaira*
- ach zelen pro štěstí, jaká to nádhera, Mongeovo námestí: tráva se
zelená, lavičky zelené, zelení strážníci a zeleň špalírů* ach proč
tc neříci, jaký tc kouzelný kouteček vesmíru«. - Ach jaro opájí!
A trávníček se točí okolo sochy pana Volt&ira*
4

A plno ptáku je v bladavčm stromoví, kde nebe xozvírá své květy
blankytné« Holoubek předvádí své nožné cukrování, vrabčák se načepýřen rpzlítne* Čekám **» jsem ckouslen rozkoší čekat na ni® Jsem vesel,
oblouzen, jsem zamilován! - A plno ptáků je vbledavém stromoví, kde
nebe rozvírá svu květy blankytné*
v
^aki.a mis o jedno; je teprv poledne! Zamilovaným čas je krátký»
- Slunce sní v samem ptačím zpévU* Vždycky, když Adam potká Evu,
do ráje vracejí se zpátky» Za mříží na slunci dostavník dumá, dřímá* - íekla mis o j3dné$ je teprv poledne! Zamilovaným Sas je krátký«
Před sochou mňoukají, válí se, bílý a žlutavý macek - žlutý je
micka - skotačí hravé na vyhřáté trávě, záplava facek jim vylétá
z pacek* A slunce zlehýnka tvuj usmev rozšíří, muj sladký Voltaire,
faunovský žertýři« - Před tvojí sochou bílý a žlutavý maeek válí se,
skotačí ve změti pacek®
ff

i

Dvě hodiny. Nu otrhám si plátky z téhleté sedmikrásy 1 „Miluje, souží,
vášnivě touží
• Vášnivě, Manon moje malá, přijá prosím, kde ses
omeškala? - Jak, ty se smeješ, vysmíváš, e bych byl neštasten, tot
jisto, protivný encyklopedisto! - C •••! Už je tady Manon malá v pla«
menném plápolání jara *•• ! „
í Z FRANCOUZSKÝCH BALAD - LNKL 196C - v překladu Jiřího Konôpka•)

ĺ!

Už je tomu pekných pár rokov, čo prestal skoro na celej nasej zemeguli
panoval zákon fyzicky silnešieho, čiže stali sme 31 civilizovaní lulia. Postavili sme si novy svet, vymyslelo sakopa regul, podia ktorých v tomto novom
svete cl^ceme žit, vymysleli sme si zákony, ktoré treba dodržiaval, podia ktorých sa vraj odlišuje do>ro od zla, ale dobrého človeka nepozráš podlá toho,
ako ich dodržuje, ani podlá toho, ako sa k tobe sprava, ked si s ním, na to
neni miera, kto je dobrý a kto je zlý® Skoda, že to človek nemá nikdy napísané na čele, k akej skupine ludí patrí®
y
Staré porekadlo hovorí"v núdzi pozná priatela", ale aká škoda, ked to
človek už zbadá, až je v núdzi, ako sa k nemu všetci jeho priatelia obracajú
chrbtom, ako ostává s*5m, pritelsky falošne ho e?te utešujú, do očí sa k nemu
v
tvoria, ako ich to jeho neštastie trápi a za c rbtom si vykládají, aky bol
blb 9C f Z G
do toho nešťastia púštal, ba mnohý sa sa chrbtom sštš škodofcadostne usmieval*, ale nakhoršia je tá skupina, ktorá z ich neštastia sa pokúša niečo vytažit pre seba® Konkrétné minuly letný semestr odišli zo školy
dvaja posluchači drugégo ročníku; i keä 90 % viny za ich odchod padá na ich
hlavu, predsa boli hodený cez úalubu bez toho, že by sme sa boli pozreli sa«
my na se'oa a pritom sma vedeli,čo robia, nenašiel sa nikdo z nás, čo by im
bol býval povedal wPrečo to chlapci robíte, neblbnite, skončite s tým," ale
sma sa len na to prizerali a bolo to správne? ^ijeme tu v kolektíva a jedna
zo zásad kalektívu je pomáhal ái navzájom® Keby sme si trošku v tom učení
pomáhali, iste by sa nestal prípad, že dvaja pritelia bývalú spolu na jednej
iziôbe, jeden má skúšky za jedna a druhý ich dorába až na dekanskú výnimku®
Alebo dvaja priatelia pracujú na spoločnom programe, jeden z nich ochorie
a druhý program vypracuje a odovzdá ho sám a na spolužiaka sa vykašle. Kde
je tu kamaradský duch? Príkladov by bolo viac, ja myslím, že nikdo sme neni
bez chyby, ale o svojich chybách by sme si mali povedal predovšetkým priamo
do očí a nie za chrbtom pri pive jeden o druhom si vykladal, takým, čo
dokážu hovoril len za chrbtom by som odkazal slova mojho priatela, že nie
su hodný toho, aby s nimi niekdo stratil čo len minutku®
Pymto článkom nechcem útočit na niekoho jako jednotlivca, ale chcel
by som, aby medzi nami konečne začal panovat priatelský duch, a aby sme boli
človek k človeku ludmi, a ke5 chcem po niekom hodil kameňom, aby som sa pozriel trošku na seba,či si taký istý kamens alebo o niečo menšíaj já do svojej hlavy nezaslúžim.
M

Štefan
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Vaše pseudopoezie je vskutku pseudopoezií• Pouhé nahloučení chvilkových
myšlenek, nepříliš dobře slátaných. Vysvětlující závorky by neměly být.
Závorka v mcderní poezii má většinou opačný význam« Víte sice, že šlágry jsou
kýče, ale nevíte co chcete® Spasit lidstvo ! Od starověku už takových bylo !
íiechci se Vám vysmívat, to by bylo sprosté. V každém případě se to tak halasně
nevytrubuje®! Každý,kdo se nad Vaší pseudopoezií zamyslí, pozná, že nevíte jak
spasit svět. Jen vidíte, že svět není dobrý, ale v čem se jeho nedobrota projevuje jste nenapsal® Každý si může najít důvody. Pokuste se ale najít něco
objektivního.

Kde jste se naučil tak poutavě psát? Tak mladicky romanticky a bizarně®
Za ta srdcata pod svým textem asi nemůžete® Ke straně 9, kde je název nečitel
ný s asi jste četl poezii Jiřího Kiiáře® U něho ale má vlastní smysl básně
mnohem menší význam, než mu přikládáte Vy. Význam má hlavně hra se slovy®
Vy jste sloupeček slov ověnčil těžkým filosofickým tématem smrti® Redakci
tožná šlo jen o zvláštnost uspořádání.

Lásku je třeba v dnešní dobe, alespoň si to myslím, vykládat ve vztahu
/ v
iejnosti » Humanismus člověčenství není v tom, že si uvedomím " Miluji
(někde jsem to již četl)®, To
To by
by bylo
bylo jen
.ien náhražkové . z vděku« lítosti.abvcl
neranil© Jednojednoznačná korespondence musí existovat® Těžko se k ní dostanem
už proto» že náš život je příliš pomíjející® Ale co když se mi podede dopátrat
svého substanciálna za pomoci filosofie ® Čaa dává smysl všemu® Protože v čase
se uskutečňuje vývoj! Existuje dialektická jednota mezi časem a vývojem® Vývoj
dějinách filosofie® Napsat, že
čas jen trvá
j©
pleonasmus® Navíc to odporuje Vašemu? •» Nikdy nalže hledat tvrdost", protože
vše je ve vztahu k časuj úzkém vztahu.
Píšu na „ieden list, anžto šetřím Vaše lesy®

Málokterý studenský časopis má takovou
uroven®
:

iwbi

Ú
i
%

Poznámka redakce; ^akovouto adresnou kritiku pHvít'me vždy s radostí, i když je
autorem nepříznivá® Dyli bychom velmi rádi, vr'ženi a mil' čtenáři, kdybyste se nám podobnvm zplsobem ozývali i na naše normální č ísfta !!!
/

/

(AUTENTICKÝ ZÁZNAM ZÁPOČPU ZE Z?JCLAD8 MARXISTICKÉ FILOZOFIE)
Zkoušející

=

Z

Zkoušený (student)
Student

1.

„
2.

Student č*

Student 2 #

Student 5

©

Student

3®

S
Z: Co je to materialismus?
S: Opírá se o historicky vývoj•
Z: Když -rám dám otázku, co je to třeba parní válec,
tak také zažnete o tom, jak byl sestrojen?
S: Po je strašné, když ae Slovek neumí vyjadřovat!
Z: Já mám spíže obavu, že nic neznáte!
S: To neříkám, já to nevím, ale pojem je mi zcela
jasný!
Z:
S:
Z:
S:
Z;
S:

Co je to objektivní idealismus?
e e e

Pak co alespoň znamená slovo objektivní?
• • • Í 'ľ* J l £
g §
;
áj
Ä
Víte to někdo?
(tudenti)*

Z: Co je to naivní materialismus?
S: Dělá si naivní představy o životě
života z bláta«

4.

Z; Co je to naivní materialismus?
S: Vrcholné stadium imperialismu!

5*

Z: Co je to dialektika?
S: 7 širším slova smyslu zmena hmoty.

Např» vznik

Student 5, 6 a 7
Z: EÄo to byl ludvík Feuerbach?
Sč6: Utopický socialista*
S?7: Já vím jenom, že je bo nojakej Němec a že s
Marxe® sbírali myšlenky e e e #
?!

Student c.

S
Z; Co je to - proběh - alespoň filozofie?
S; Filozofie je věda, které ahromažäuje íl
ky na ňáké skutečnosti.•.

F0ZHÄ1IKA

myšlen-

Všechny odpovědi byly ^jräleny vážně®
Zapsal Jaroslav
-

S 0 U 5 E K
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Při Setbě knížky Josefa Nožičky; "Z MINULOSTI SLEZSKÝCH LEs8
žili na velmi zajímavé údaje, z kterých jednoznačně plyne;

jame nara

Posuäte sami:
... Zajímavé jsou i tehdejší příjmy bruntálského polesného Fr* Schaffera,
který sice na hotových penězích bral jen 39 zl. 12 kr®, ale kromě toho měl
ješte značné další příjmy deputátni i akcidenční® Pak dostával z každé virky
25
1/2 vědra ( 29,5 1 ) piva dobrého a 1/2 prostředního ( celkem dostal každého druhu piva po 40 vědrech, tj. po 11,8 hl ) v tehdejší ceně 54 zl. 40 kr®,
dále 8 měřic žita po 1 z L , 32 měřice ovsa pro koně po 24 kr®, měřici hrachu
(1 zl ® 30 k r,), 1 měřici krup (2 zl®)9 2 čtvrtce soli (3zl®, 45 kr®), 100
liber másla (3sl® 45 kr®)* 1 kopu liber tvarohu ( 1 zl. 12 kro), 30 sáh\5
dříví po 12 kr.ý 2 f V y sena po 3 zl®, a 3 kopy otýpek slámy po 1 zl© 12 kr®,
tedy celkem 170 zl. 28 kr. stálého platu® K němu přistupovaly ještě premiet
zvané tehdy akcidence, a to z každého prodaného sáhu dříví 2 kr., z každé
kopy maltrového dříví od kováři 18 kr®, z každého buku na louče a modřínu
po 3 kr., z každé klády 3,5 kr®, z každého stromu 1/3 kr®, ze slabého kmene 1/4 kr., z každého travního srpu 1/4 kr®, od vyměření provaze© pole a
louky na vykl učené lesríéí p*dý 6 kr®
Tyto služební požitky polesného značně zvyšoval výnos zástřelného* na
kterém při zastřelení medvšda® vlka, rysa, wdry a jelena dostával po 1 zl.
12 kr®. při zastřelení černé zvěře, jezevce, lišky a velkého orla po 36 kr®,
za srnce po 24 kr®, za zajíce 6 kr®, za sluky a koroptve po 4 kr® atd®
Údaje se vztahují k začátku 1B.století a znamenají příjmy za jeden rok®

Aoychom si o těchto naturálních příjmech mohli učinit dokonalou předsta
vu, přepočítali jsme je na Kčs®
11,8 hl piva dobrého
. ® ® ® * . . ®
11,8 hl piva středního ® ® . . . . ® . ®
32 měřice ovsa (19,2 hl) . * * . ® . ® ®
1 měřice hrachu (0,6 hl) ® ® ® ® ® ® ® .
1 měřice krup
100 liber misla (56 kg) ® ® ® * * * ® .
2 čtvrtce soli (10,6 hl)
60 14b ar t/arohu C37 tegi ® « * e e # * o
30 sáhfi dříví (100 prm) . . . . . . . .
2 f\ry sena ( . . . . .
130 otýpek slámy 0 <* a e e * * . . . . .

1652 Kčs
IlJO
1920
1200
1000
2240
1000
444
5000
300

100

1613i K5s
xxxxxxxxxxxxx

•
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Sestavil Antonín 3 U Č E K
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JAK TO BUDE LETOS SE

Z A H R A N I Č N Í M I

PRA1EMI ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
>

V tomto roce jsme posílali nabídky na výměnné praxe do těchto
- Leningrad, Voroněž
zemí :
Jugoslávie- Zagrebf Sarajevo
NSR
München
Švýcarsko - Zurich
Rakousko
Wien
Belgie
Brusel
Švédsko
Stockholm
Finsko
Helsinky
%

9

letos nelze
nám odpověděli: Švédsko
letos nelze
NSR
Finsko - letos v květnu přijedou finští
studenti k nám,delegace našich
studentů navštíví Finsko až v
roce 196?•
Jugoslávie (Zagreb)« byla podepsána smlouva
o výměně 6ti až 10ti studentů na
týdenní studijní cectu a třítýdenní praxi v měsíci srpnu*
Odpovědi z ostatních zemí očekáváme»
Pořadník na zahraniční zájezdy bude sestavovat Fakultní výbor ČSM
spolu s ročníkovými výbory, s ohledem na práci v ČSM a jazykové
nalosti. Do pořadníku se mohou přihlásit všichni-členové CSM.
Bude vyvěšeno nejméně po 10 dnů na nástěnce v přízemí naší -fakulty
0 situaci s MBT budeme informovat v příštím čísle.
Satí

Autorem obálky je s.Fr .Maršálek? technik na katedře lesnické me
chanizace a automatizace, který získal v naší obálkové soutěži
p r v n í
cenu
t. j. 50,Kčs a celoroční předplatné LEF - 66
Jj E F - 66, čqjsopis posluchačů lesnické fakulty v Brně, Roč.III
•' -flftfe.

r V. JÍ .-A A- .

fj_ ý .. " . " „ JMfcj® 'tÍSUl Y " .
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Hlavní redaktor: Jan Lacina, technická redakcesPetr Novotný,
Jar•Bílý .
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Mnoho chvály děkanovi
vam
mnoha slovy
pak
^

—

Děkan jako otec je
VG všem nám vyhovuje.

JjjtjK
v
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Nechoď, hochu, ná lesárnu,
běž rač shášet svíce o
I kostelník u trojice
vydělá si více.
Vymodlí nám nápravu:
novou mzdovou soustavu.

Nohledíš-li na peníze,
V
• ^
hled na jiná úskalí,
není nikdo psáno v knize
co se tady provalí.
Naši smutnou píseň slyš,
než za námi spadne mříž!

Když tě vyndaj v pátým jaru
začni•znovu od píky o
Lesní závod potřebuje
mladé lesní
dělníky«
^^ • •
i •
Dostaneš po školení
třetí třídu z pěstění-

A tak to tu věčně chodí:
slabý študák v lese dře«
Práce není.k zahození,
odborník se nezapře.

*

M

A když přijde zkouškový,
Richtár nám pak vyhoví.
1

•

Myslivost ta vždycky byla
pýchou českých lesníků.
Jen ta zkouška z toho zbyla,
:
zákon a pár žejdlíku o
%

v

wl 5 _
*
•—
Séf ústavu - docent Kost r on
' při přednášce pobaví.
h o , Avšak jeho šelma asak
kazí
něžné
pohlaví.
r

Nelež, Pepo, pod lesem,
my tě domů zanesemi

Jak obcuje - dívko, slyš!
statný ohař - nám povíš!

Ekonomika ti řekne,,
co ti škola vynese.
Po prozkumu dojdeš k tômu,
že jsé sem šel z recese.

Chrestýs slastně pomstu kuje
zuby má jak perličky.
Vidí už, jak natahuje
Chudák študák nožičky.

Jako., dobrý hospodář
klidnou mysl zachováš.

Kéž ho Porun odmění
za to jaho snažení!

i

en náš čilý pan profesor
na exkursi nám praví:
Jídlo sebou netřeba brát,
vrátíme se za chvíli!
Věříce mu, akorát .
pouhou trávu budeš žrát!

Šuhaj Milan prozpěvuje,
bývá tu vždy veselo.'
S radostí tu diriguje
botanické rodeo.

&

Další přítel, sportsman Chmelař,ten se všeho odváží.
A vy proto' pomozte mu
s jeho tezkou garazi!
3y nemohlo so mu stát,
že vzal by ji rektorát.

Sem tam občas vyskočí,
se študáky zatočí.
tím víc roků Studýrujes,
míjíš patra hořejší o
v
S udivením pozoruješ,
žo jsi čím dál hloupější
všqk není k závadě
uplatníš se v armádě.

Pěstění j s c u zlato doly,
titulu maj bohatě c
Jejich spitý zatím žerou moli
v antikvariátě«'
Dostat se dovnitř je kříž,
kdypak daj na katedru mříž?

Nás prodekan, docent Jurca,
to je sportsmán voliký.
Cestu sobě občas splete
a zajat je celníky.
Plesat s námi vždycky jde,
královnu ověnčuje.

Žádné lejstro platné není
co nestvrdí děkanát o
Doporučí přerušení
z protekce i reparát *
Hlas všech matek dobře slyš,
nemůžeš .pak mít potíž!

Sef praxe je sudruh Vilo-,"zariadim!"zní do všech stran.
Už se to tady tak vžilo,
že si každý bere stan.
"Na exkursi jemu dík
• žiješ jako Jánošík. •

v
7

Stavby, jak- u všichni víte,
jsou doménou zedníků
Na trámu se cběsíte
bez výpočtu nosníků o
Ale běda p^ebědsa
stavěl-li ho Sereda.

Cn

!

Jistý asák od zedníku
^olalá a vážení!"
míval léta z pekla kliku,
ze se vyhnul setmění.
Násilí
>S ' nic
J Snezmuze,
**
vždyt un za to nemůže!

Ochranu ne, my.sli mívej,
když se poušciš do akce.
Lyttr. vesioatoria
vzbuaí
v
tobě
reakce.
,41 » t
.
Jinak jsi z to latiny
impotentní za chvíli.

Docent ^řísték v hrozném shonu
odpoví vám na schodech,
na prostý lid namá času
při vědeckých pochodech.
Když mu ocení píli
prorektor je za chvíli.

V učených skriptech tu čtete
kterak je HUL vyspělá.
T
Podobná, že není v světě,
hloupnete z ní docela.
Zkoušku - když to přečkáte
"
Ž
uděláte..popáté o

Kolik měří metr dřeva
můžeš zjistit náhodou.
Ale jak lehká je která děva
jen Wolfovou metodou.
U zkoušky se můžeš smát,
:1
když dovedeš v kostky hrát.

Čermák-těžbu koč ir u je
koninou vše zavání. .
Kcž mu život zpříjemňuje
Petříkovo
větrání.
»
j* ..
t
xV
e zkoušce běž, jen když znáš
/v
/v
paketáž a palebáz.

ľady velký Dokučaje^
s čerstvě vlhkou zeminou.
RuzSilí se, když si opleteš
nerost s nákou horninou.
Vše pro dobro lesáků
utápí nás v glejáku.

Geodozie jo parta
zcela sama pru sebe.
Jak jim padá dobrá karta
zapomenou na
•Fauskovi když chco se smát
• fotbal začnou všichni hrát

Na cvičkách se nauč měřit
na lokty a na korce.
Prakticky bys muhl změřit
qhny
ak
Lán í k

A tak tedy, kluci milí,
končí.naše studium, n
Katedrám jsme- se pomstili
vydali zde všechen um o
/v •
Konec se tak priu lizil,
že všem málem ublížil«

Nejsme již ta dobrá parta,
jak to bylo ve Krtinách.
Mnohému zdo padla karta, řt
jiný zvolal: o.uvej! ach!"
Vše se zase-napraví
až nás lesy zotaví!

m
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Káno popsalo louku krajkou jinov&tky. Veverka si prohlédl místo, které mu^ukézal poručík. Hapravo se svíral les nepravidelnou poíkovou, otevřenou do klesajících
polí. Hrázky sesbífcaných kamen* jako vln o lamy křižovaly hrboly rezivé hlíny o
tfJá bych tedy v prvé radš vyzkoušel tu ozvenu," řekl Veverka a obrátil se na
technika:
"Josefe, vemte si tu pušku a běžte tamhle nahoru a zkuste střelit do toho
papíruj*
Technik šel k zadľií hranici podkovy lesa, zatímco Veverka připevňoval na klacík
malý kus papíru; Potom-priklekl s poručíkem každý na jedné straně klacíku, ovčem
v bezpečné vzdálenosti od něj. Vevrka dal znamení rukou. Výstřel vyhodil kousek
hlíny vedle klacíku.
"Tak co, poručíku? Myslím, že jsme slyšeli stojné. Já jsem slyšel jasně
výstřel
zezadu!!"
"Taky", přikývl
v
ze
vyhovovalo. On totiž byl hajný
musel být střelen támhle z polí,
když připustíme nevinu Krhubů.
A jestliže byl
:
1
iv ,
«
I•
... /
•
i / t -l í V 1 # _ _ ^t
•% i
mne
dvoumetrové
*
(
t
V
i
.
•
*
•t
¡a pár okamž
s poručíkem mohli přísaliat, žo střílel někdo
z e p ř e d u !
"Tak jim to vyšlo, A nám taky. Jestliže jsou nevinní Krhubové, což se nikáže
ještě dnes, máme místo, odkud střílel vrah. Red mižeme jít do vesnice. Tady jsme ho-*
tovi."
"To, co
nam
přiznal, že mel 3 sebou jinou pušku. A tu je zrovna sedmieka. Nechal ji u něho jeho
kamarád. Jenže je to puška zcelaJwvá a to jsem poznal i já, že náboj nemohl být
vystřelen z ní. Krhuba říká, že když viděl, so se stalo, uvědomil sif žo má s sebou
cizí pušku a tak ji vycenil za svču. Poslal jsem pušku na zjištění, ale pochybuji.
Ale nezahálel jsem. Pamatuješ se na toho zootechnika Kotalu? Tak tomu prodal ^hou- ^
x
sek o jetého spartaka za dvacet tisíc. Taky se mi to zdálo málo* ak jsem byl za paní
ijještě o nějakých
í smlouvy na nižš
aby se nemusela platit tak velká převodní dan a ještě mimo to si napsali nějaké
soukromé potvrzení."
"No, udělal jsi toho opravdu přespříliš, Ještě kdybys měl to potvrzení, tak
smeknu."
vytáhl z kapsy popsaný lístek:
*Tady ho máš. A ještě něco: na hkrese mr.jí o ^otalcvi materiál. Byl prý ptveatný
pytlák
"c, několikrát trestaný. A pušku prý míval doma."
f
A] .e raa alibi. Byl od sesti v kravíne!"
Ale byl tam sám! A z kravína je to k místu činu asi d
Tc už opravdu smekám!" řekl Veverka a sundal klobouk.

1

I .
.
K ,
Domok stál vystrčen za humny se zahradou otevřenou do po
11
tam už nikdo není doma, řekl Křikala, jakmile
a zamířila do ves
ikývl
a stáli na dvoře»
f,
Já«bych hledal ve chlévě« Obyčejně prý míval pušku někde pověšenou, a u toho
určitě zůstal!V řekl Křikalal - I
Jediná, kráva nestačiái zaplnit obrovskou prázdnotu chléva® ;^ápají®re ve všech
možných výklencích zdí, prohledali chlév.
s.
• "Tak9 0 0
navrhl
Stačilo několik kroků, aby překonali vzdálenost mezi chlévem a stodolou«
Jen nesmírná náhoda tomu chtěla, že se Veverka zastavilo St odolá .hraničila s chléve
žumpou, po které t d. přecházeli. Veverka se dívá na prkna, jejíchž konce zmizely
spolu s betonovým okrajem pod vrstvou narostlého mechu. I\ajednou si všiml, že celistvost-mechové p okrývky je porušena na jednom prknu. Kopl do zelené vaty a ta
ulífLa, ještě nepřirostlá k trouchnivému podkladu« Veverka nadzdvihl prlpic a s
chnoučího
co hledali s "
im
zrezivělou pušku
j
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1 zastřelen hajný,
i, vy jste dluíil Mr
deset tisíc. Po snad stačí, ne??" řekl Veverka ::hrb liO postavě Kota lově.
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