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tSltalo se již tradicí, že na začátku každého nového ročníku
v
"Naší kroniky" se redakce zamyslí nad vykonanou prací a zároveň
V
upřesňuje linii, které se bude přidržovat v příštím roce.
Základní koncepce, vypracované před dvěma lety, zůstane,letos
vpodstatě nezmenená. Nemělo by význam ji zde podrobne rozebírat
připomeneme jen, že hlavním úkolem časopisu je pomáhat Mostskému výboru ČSM v jeho řídící práci, různou žánrovou formou zobrazovat náš život v SSSR a především iniciativně řešit problémy s ním související. To však neznamená, že chceme diskrimino9
vat ty autory, jejichž články nebudou spadat dc výše uvedené
oblasti.
Je pochopitelné, že úroveň každého čísla závisela a bude
záviset v nemalé míře na tom, jak se do jeho vytváření zapojí
široké vrstvy čtenářů, Tneš můžeme s potešením konstatovat, že
jsme po této stránce již dosáhli určitých úspěchů. Když před
%

pěti lety začala malá skupinka nadšenců, vedena Jánem Chandogou
vvdávat v Moskve studentský časopis, autory přísprvků byli témě
výhradne členové redakce. V současné době se opíráme o okruh
stálých dopisovatelů a přibývá i tčch, kteří sice nepravidelne,
ale přesto významně pomáhají zvyšovat ideově-politickou náplň
"Nat-í kroniky".
I v tomto roce ponecháme několik osvědčených rubrik jako nap
"Besedujeme o sobě", "Hovoříme s nejlepšími" aj.. Chceme více
,l
využít jazykových znalostí především našich m gimovců" k otišt
ní jejich původních překladu« Uspořádáme soutrž o nejlepší povídku a budeme pokrajovat v anketách, které měly loni mezi
čtenáři značný ohlas. Místo pro své verše naleznou v "Kronice"
i naši mladí básníci. Toto je jen zlomek z redakčního plánu
a očekáváme návrhy a připomínky čtenářů, které by mohly přispět
k zlep o e ní naaí pr ác e.
Redakční rada je složena tak, aby v ní byl zástupce každé
moskevské organizace ČSM. Obracejte se proto se svými příspěvky
buď n- tvtc soudruhy a nebo je zasílejte přímo na adresu tajemníka. Mnozí z těch, kdo dnes úspěšne publikují v našich
celostátních novinách a časopisech, začínali svoji činnost práve na stránkách "Kroniky". A všem jejich následovníkům přejeme
hodně zdaru.
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Na základě návrhů jednotlivých organizací doporučuje MV C,,>Ľ
plenární schůzi, aby ve Sk. roce 1965/66 pracoval Mčst -iký výbor
v následujícím složení :
JMiroslav, Institut mezinc-rodních vztahů, 5 o ročník, ~3peciaII?ace""Inaonézotina a angličtina. Do Moskvy p:e sel
z VŠjL v Praze i Dříve zastával Jjfcinkci politicko-výchovn$^o r e f c
r e nes v DO ČKD, V Moskvs pracoVal jako c^sítkář. Studijní rrůza poslední semestr 4,50i

".'V.

Eduaru, Institut mezinárodních vztahu, 3° r o otjäŕ. k *
bpeeíälizSce~£orejstlna a angličtina. Do Moskvy piesel z VÍD*
v Praze, Na V*L pracoval v ročníkovém výooru C3M, v Moskvu jako
l1
tajemník a později hlavní redaktor Nasí, kroniky" a 'clen MV C3M*
studijní průiadr" za poslední semestr 4,83
•

•

*

L_a
Institut mezinárodních vztahů, 3* ročník,
:
speclallzace"čínština a angličtina. Do Moskvy p: isel ze 35P (5
Praha) o Doma vykonával funkci předsedy Z€-...uáM- v odborném učilišti a kulturního referenta v DO ČSM* V Moskvě byl členem souboru
tudijní průmčr v posledním semestru 4,33 •
P_rju_s^ä k Mikuláš, Ústřední Dkola Komsomolu, L ročník.
Do Mos£vy~pľišel~i DV ~!?SM v Prešove, kde pracoval jako tajemník o
3yl rovněž členem pléna XV CSM v Kosicích,
a .v _Ivan,
Energetický institut, 4- ročník, specialiM
* * ~ J? T
~ " "r,
V / I _ 1 * -1
T. v
-»
v -1
-T !
1
zace měřici a* informační technika. Do Moskvy p" esel z elt. f c k
w
"VUT v Praze i Doma vykonával funkci studijního vedoucího a kul
turního referenta, v Moskvo byl členem redakční rady "Naší .V . - \J
1
niky 'o Studijní ^průměr v posledním semestru 5,00
v
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r\

T e _ _ l c
Vojtech, Institut obráběcích strujů, 5<> ^očník,~ spec i aliz ac e ""au t oma 11 z ac e výrobního procesu. Do Moskvy pí e~
áel z VUT v 3rne. Doma' prs o oval j-. ko předseda ročníkového výboru
~ předseda místní org. C3M v Gottwaldove. V Moskvě oyl hlenem
MV JSM a pracoval v souboru^rchimédes . studijní průměr za p os
lední semestr 4,85«
t

•

*

ý_Zaenek, Lomonosovova univerzita, 5« ročník ,
ika""poIovodičů. Do Moskvy přisel z matematickov Praze. V Moskv.o pracoval dva roky v MV 23M
jako organizační a studijní referent. Studijní průměr v posledním semestru 5,00.

^ dorazňovaí,, že v Sibír£" je- cíti? tajga na každom kroku by bolo
%

v

iste nosením vody do mora, Videli sme ju z vtáčej perspektívy pri
lete z Moskvy do Irkutská, po ceste na 3ajkal a neskôr i do Bratskao Stáročný les bez ladu a skladu s mohutnými sosnami, vedla
ktorých stihli už vyrásí mladé borovice a jedličky, spreváta&fté
svetlohnedými cedrovníkmi, ktoré sa okrem vzácneht dreva vyznacu
j* e ste naviac chutnými plodmi v podobe lieskových orechov. Tajga
je melancholická a čertovsky zradná a človek nezasvätený do miestnych pomerov je v nej stratený. Naša cesta sa čoraz viac zapletala
v labyrinte prírody, klesala k riekam s neobyčajne rýchlym tokom
a opa^ vystierala chrbát. Po niekaíkohodinovoo manévrovaní sme konečne uvideli Bajkal - jazero a more zároveň, objaté zo všetkých
strán bujnou zeleňou lesa,
3ajkalské jazero je samo o sebe jedinečnou prírodnou zvláštnosťou. Vzniklo v tretohorách na mieste vulkanického kráteru a v prvopočiatku bolo sučasíou Severného ladového mora. Správnosí tejto
verzie potvrdzuje'i existencia morských tuleňov, ktoré sa pri pek/
T
n om pocasi ¿de-tu lenivo pre valu ju na končiaroch pri bx-cžných skál,
vyčnievajúcich nad pokojnou
kryštálovo
čistou
hladinou»
t•
Lenže pokojný vzhll
jazera je iba zdánlivý.
¿roicy
i neobišli ani najvačšiu zásobáren pitnej vody na svete.
/

c c c i čoraz nástojčivejšie žiadajú očistenie stotrid-.iatichoie-;
štich prítokov Jajkalu od prúdu špiny z chemických kombinátov,
C
ibír začína prežívaí ťažkosti, typické pre všetky vysokoindurtrializované krajiny, Na brehoch Leny, Angary, Jeniseja, takmer
všetkých sibírskych riekach 5 sa buduju priehrady a gigantické
¿vody na celulózu, papier a umelé vlákna.
x
V Sibírskom nekonečnu je zvlásí potrebmé rýchlo si osvojil pri
tup k vzdialenostiam. Ve^er sadáme do vlaku. Cesta z Irkutská äaej na východ do mesta Tajšetu po transsibírskej magistrále trvala
• ^ -i • v
DL"i olizne o tri hodiny dlhšie, než obyčajne z Košíc do Prahy, zato
o stanice sme prišli na minutu presne
•
r
%
v o vlaku som dostal Komsomolskú pravdu, v ktorej bola fotografií
O.
moskovských vysokoškolákov odchádzajúcich na stavbu východnej od-
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o Vizy transsibírske j magistrály. V texte stálo, ¿e v Tajsete na •;%
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T
7 tomto oddiely študentov nás pr Ci
jedn
^
c
a
ž
V
sto 8
.-že to
alo šest chlapcov z Československa a ja mám taky
._ cl
enie
bolo nadsadené c Ale CÁ-LV pripustíme takú možnost, potom ur-
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:itc prvá tažkost budú bažiny, druhá blato po tažkých dažäoch a
posledná vy dotieravých komárov Ostatne niet divu
-r»ový úsek dráhy vedie výlučne tajgou..
Myšlienka postavit železnicu z Abakanu do Tajšetu motivovaná
strategicko- e .¿on omickým z au jmomsa datuje od začiatku druhej sven
^vcj vojny o uelá krajina s úctou vyslovuje mená geológov Kušurniki:ova, Žuravleva a Stoíatu, ktorí roku 1942 vytýčili prvých
/

kde pred tým nevstúpila ludskó nífya. Nalometrov trasy na
/.onicc tesne pred ciel-m životmi zaplatili krutú daň sibírskym
~razom* Potomci slávnych inžinierov nazvali ich*menami tri stanice
nevej plnoautomatizovane j magistrály,
pred sied*—*
v / ktorú začali stavat
^
m i rokmi Magisrála dala. nový priestor pre spriemyselnenie: východ
r.ŕ j časti Sibiři •
Lenže keby mala Sibí r svoj vlastný erb, celkom určite by bola n
ňom zobrazená Bratská hydrcelektrár^ňo Mám na mysli viac jej význam
než rozmery, pretože ani pri najlepšej voli sa mi hrádza a samotný
Vs
-"omolex turbogenerá
••~átcrc"V* nezdal takým velkolepým, ako som si ho predt • A

m

*

•

t

stavoval i
o pohlad na priehradu ešte neprezrádza všetka V jej tesnom su-edstve vyrastá mamutí leso priemyselný komplex a o niečo člalej uni
/.«—
JL y kombinát na výrobu hliníka, niečo
čo si je tažko predstavit.
tieto kolosy držia v rezerve takmer polovicu kapacity Bratskej
elektrárne•
v
Je čoraz očividnejšie, z e
srdce súčasnej oibire výrat
stá na Angare. Tam, kde sa
stretáva s bystrým IIi
moln, na mieste, ktoré je snaf
T
I
-etici
me ako ľucny
energe
označili na mape červený ¿ru
žok. Tu bude stát nová hydro
1 _ -L _
elektráreň Ust-Ilimská ix L O JL
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A

rá silou neustupi svojej staršej sestre c
Pravda, proce s industrializácie priniesol so sebou i
celý rad těžkostí, to sa nedá popriet. V 3ratsku je citelný nedostatok kvalitnýcl

•
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bytov? čím sa ostatne objasňuje i zaostávanie výstavby už spomenútých kombinátov,, Mesto má málo detských jaslí a ani zásobovanie
produktami nie je uspokojivé. Oku Čechoslováka by určite neunikol
ani taký fakt, akým su nespočetné heslá /na jednej budove sa nám
o
— o h podarilo napocítaí 16/. Oprávnené boli i nase výhrady týkajú
•ro .-i
bw

c € sa organizacie prace na výstavbe železnice Abakan-Taj¿et
lak r i myslím) ze v súčasnosti to este všetko možno pochopit. Si
3ír j' priestor bez kbnea-kraja* Sibír to je väčdia polovica uze~
u

celého Sovietskeho svazu a domorodých obývate lov v nej žije
• t
n
^
.ja niečo cez s í
í
alebo "Oo
H
č.*:sní romantikovia" * ¿jivot potvrdil, že romantika nestačí na to,
aby tu človek zo o tal, pretože tajga sa poddáva iba tým, čo majú
f

u

tvrdé paste a krehké srdce, tým, čo sa neboja jej surových vdednýc
iní
3ol večer, ke•S sme sa lúčili• Sratsk nalievala zlatá žiara svetiel. Nebo sa chmúrilo a more vytvorené
ými rukami na ploche
5000 kilometrov štvorcových vysielalo na hrádzu hnevlivé vlny, kto
ré miestami dosahovali výsky štyroch metrov*
Stanislav Suj
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ovat ričii big~beat ÁrchimoueS , který taká poprvé uspořádá hou
. a č k u 4-3 v ý cskladtb
h
k.
<—.. • v y
Jak je již zvykem, budou se prodavat oblíbené špekáčky,
na l. e p i v o a po a «
4
Po.i'aaateÉé připravují rovněž soutěž o nejlepJi foxo.o;ra

i i (resp <, soubor fotografií) fc prázdninovou tématikou« Nejlepaí
o^o'co^raíie bude odmenená 5 (-lovy: pěti) láhvemi plzenského
V
/
c
x
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r l áme v Moskve taneční soubor, máme i big-beatovou skupinu.
Víme, že obě tyto složky byly letos v létě na zájezdu po SSSR.
Ale velmi málo víme o taneční hudbě ve světě a co je zvláštní,
nemáme v tom směru kontakt s domovem takový, jaký bychom si jistě všichni přáli mít* Potom se stává, že přijedeme domů na prázdni•

•

ny a nemáme možnost objektivně posoudit nové věci, které se objevují v naší hudební kultuře•
Nevím jak vy ostatní, ale já se vždy po příjezdu domů cítím mezi svými přáteli strašně divně, když přijde na řadu řeč
o hudbě o Za ty dva měsíce toho pak člověk musí nachytat tolik,
k čemu stačí půlroční pobyt doma.
#

Někomu se možná tento začátek bude zdát divný* Ale pro mne
a mé přátele, se kterými zde prožívám "zlatá studentská léta", je
to, o čem píši, faktem. Jenom z doslechu a z novin se dovídáme
o tom, že u nás vznikají Big-beatové skupiny jako houby po dešti.
Již na jaře jsem četl, že v Bratislavě hraje dobrá skupina
"The Beatmen". Zpočátku se zdálo být divné to, že slovenská skupina si dala anglický název« Nosále pak se muselo uznat, že je to
v módě a co je nejdůležitější, že si chlapci sami skládají své
písně v jazyce anglickém- a nazvání "The Beatmen" se zdálo být
přijatelnější«, Nakonec jsme se s chlapci dohodli^ že je to pořád lepší j než kdyby si tihle bratis^aváci vymysleli nazvání
typu: "Šakali", "Kohouti" a pod.
Když jsem byl o prázdninách doma, slyšel jsem bratislavské
Beatmeny v rozhlase. Slyšel jsem jejich vlastní píseň a velmi se
mi líbila. V srpnu jsem se dočetl na plakátech, že Beatmeni zavítají do našeho města* Řekl jsem si, chlapče, máš štěstí, uslyšíš big-beat, budeš o něm pak v Moskvě vyprávět.
Slyšel jsem mnohokrát o torm, co u nás dělají někteří "typové"
t

na big-beatových koncertech, ale nijak jsem to nezveličoval, prostě bral jsem to s rezervou«, Ale to co jsem u nás doma viděl /podotýkám viděl, protože slyšet big-beat vůbec nebylo/ při vystoupení
skupiny "The Beatmen", to mi vzalo doslova dech.
Z poloviny rozbitý sál, vybitá okna a běsnící dav v "půllitrech"0

Pro toho, kdo přišel za bíg-beatem, růstaly dve možnostii Bučí
řvát s davem a lámat židle, nebo se sebrat a odejít /nedbaje
na to, že vstupné bylo 15 Kčs/.
1

Sebral jsem se a odešel, přestože kdybych tam zůstal a "zpracoval *
několik židlí, měl bych možná o jeden zážitek a vzpomínku víc*
To jsou tedy ostré kontrasty mozi tím, co my. prožíváme
zde a tím, co se děje dona, Nechci tím tedy říkat> že pláču po
ř
tom, co se děje /myšleno, že bych to jako chtěl/; na to, co jsem
doma viděl, to bylo příliš. Ale nesporná je, že jsme ochuzeni,
když nemůžeme denne poslouchat 'líikroíorum", nebo alespoň jednou za týden "Houpačku"«
1

No nic, chlapci, až přijedeme donů nastálo, tak si to vynahradíme*
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* ¿,a ji cek
Io skupina

Na poslední schůzi redakční rady bylo konstatováno, že ne
hledě na dosažené úspechy, naše spolupráce s organizacemi v ueningradu a v Odese byla zvláště ve rruhem semestru neuspokojivá
Veškeré naše pokusy o navázání styků s leningradskými svazáky
i
ťi
se rozbily n jejich úporné mlčení* Doba, kdy Naše kronika" pra
videlne informovala své čtenáře o živote a práci našich studentů v Leningradě, se stala minulostí* Leningrad neodpovídá přes
všechny sliby , které nám. dali soudruzi, projíždějící p^eo Mosnechce se nám věřit, že by se
kvu -Přesto se nevzdáváme naděje
•/ / Vv . v
• •V
v Leningradu opravdu "spalo"« A tak tedy snad jiz p.iste oco o

^ráčíme sc z murmanského rybokcmbinátu načichlí zápachom
vČolijakých okounů, tuleňů, býčků /nikoliv býčků/ a zavináčů.
Těšíme se> jak alespoň na 10 minut SG natáhneme na postel
když tu Fotr Weber přináší nečekanou zvqst o tom, ž o z původně
zamýšlená miniaturní ltcscdy s vybranými rybářsl^hmd kádry / a
kádři to skutečno byli/, kde jak se předpokládalo, možná i
zazpíváme dví nebo t4i písničky, se vyklubali řádné vystoupení,
které 4*w.. prostě njdá se nic dělat, už nás čekají, říká
Petr Weber. Ano, už nás čekali - půl hodiny. Nebylo jich ani
patnáctý ani dvacet. Klub byl tak nabit, že <3okoncq vytáhnout
kapesník z kapsy nebylo možné*
Byli jsme strašfcě nemotorní, protože ČlověkjpřéjQdeny
traéíeh jater, a k tomu ještě řádní unavený# nemůže kýt nildy
sto t orný® Nástroje nebyly naladěné a vůboc v hotelu nebyly,
;rotože kromě bubnů zůstaly všechny v kulturním' domě. A tak
jsmo jednali*
První vychází na scénu konferancier Jura Šebesta a jemným
c
z:: sobem konejší publikum, aby se jako nezlobilo, naše cblegace
žo se \ ráve vrátila z prohlídky kombinátu atd.j a že tody naše
vystoupení začíná. Bouře potlesku /máme totiä za sebou velmi
's -šné vystoupení v murmanské televizi/ joj ohlušuješ Pobledlý
až sa ušima přichází Jura za oponu a přemýšlí, koho na jeviště
pcslatf Na obzoru se objevuj. obláček
.ano, je to Víía
Kczakov, ktorý se jako první stačil převléknoutf Lehce so
usměje a zívaje vychází přu d diváky tak rozespalý, až si
vřichr.i myslí, žo jsou snad v ložnici anebo ráno v koupelno z-ičíná mimická scéna "ranní mytí". Sál so vlní.smíchem. Za
: onou p rolotěla dobrá zdráva. Božovi s o podařilo kdesi vy; jčit kytaru. Víía s boulí na čele, ktercu si způsobil při
Podéní východu z koupelny nárazem na zrcadlo a plnýma očima
.yclové pěny, sc ?ak v dalších scénkách holí "přísavným" holícím
st:/cjkem a pojídá různé druhy ovoco. Nakonec sklouzne po ba«*
rové slupce a při : ádu na zem si "naráží" kos trč ní kost,
r~>že neestetickým způsobem opouští scénu. Diváci \ r ováží
r
u lítostivými zíaky. Ale již je tu D G Ž O O svou kytarou,
r
:inikem a Leošem. Dezo pohladil struny a čundrácké píseň
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so vz-icší nad okouzleným davem. ..Jmra's 'prs .ty ve yla^cch .-si'"i- h
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šeré chodby vedoucí k jovistirvyskakujo nahnuta silueta běžícího
Luboše Martáka ¿třímajícího saxofon^a Standy Vepřeka s trubkou¿
Za nimi tanečníci vlečou bubnovou soupravu.
"Buben postavte som!"
"Kde je Trbužek? í tady."
" Žádné lad ní. ho s i, n obud o! "
Dominik seda za klavír, Standa třikrát klapl nohou a
nic .
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"Co jéé?J" - šeptající výkřik.
"Vojta nemá paličky, průšvih!"
"Hledejte nějaké tyčky nebo něco, čím so dá tlouci, třoba
Obecenstvo so směje-malému nedopatření. Paličky nejsou, co
dělat? Na zemi leží nocí dlouhý hřeben. Vojta joj rýchlo
zvedá, vytahuje ješte svůj a bubny zavířily. Přidávají so
astat ní nástroje přesně o oktávu výš^ba i výše než klavír
/saxofon o něco níže, trkže se to vyrovnává/ a pôvabná melokio jo tady. Úsměvy hochů^připomínájící kyselé zelí neodrazují *
cbocenstvo a po efektní znalce následuje mohutný aplaus. Tanec•íci, kteří sedí v rv n í ředě, se už nemohou smát. Jako no j;
nodnotnľ jší kousek "Bláznivé boogie" z ° stává až nakonec,
akladba přechází do druhé, rychlejší fáze. Všichni si rázem
vz^-minají, že Vojta bude mít dlouhé sólo na buben. Ztrnule
r u
o ;:DQ• Vojte se začal ohánět hřebeny, až zuby létají. Publit

jásá. Luboš jo k bubnnm otočen zády. Zdá se, žc diváci
:
30 sm . jí jemu. Polekaně se prohlíží, nemá-li náhodou dole
r-ľZľnuté kalhoty. Vše bylo v pořádku. Náhle kolem něho zr.fi"ol hř .ben. Vojta pokračuje solo jedním hřebenem. "Umíráme"
v sedě v ;rvní řado. Na pomoc Vojtovi přichází ale trumpeta
- Vr jt y nepře stáva je doprovázetjse bleskově shýbá pro přistr*cný klacík, UJomený z proutěného koštěte.
S prudkými bolestmi břicha a jeho okolí s o přidáváme k
.vc.cín a vynucujeme si opakování. Ale to už hrál Vojta s pa-

Josef

L a b u í

Jggji ena měla přijít ve čtyři hodiny, čekám tedy na rohu
Národního divadla na svou ženu, abychom šli pěkně společně domů
1
ze zaměstnání* Jako obvykle jsem počítal s půlhodinovým zpoždě ním. Však jsem se na to připravil, tady mám jedny noviny, tady
mám druhé noviny, cigarety taky mám, počtu si, pokouřím ...
11

"Taky tady každý den stojíte? uslyšel jsem tichý šepot
u svého ucha. Vzhlédl jsem od nevin s navolí.
"Jo taky... čekám..."
řekl jsem a pohroužil se do víru
mezinárodní situace.
"Já taky čekám" odpověděl tichý hlas "... a poslyšte^není
to bláznovství?"

i

"Jo/někdy je. Někdy se se ženou kvůli tomu taky pohádáme*
Byl bych radši, kdyby chodila včas".
"Ach, Vy mi asi nerozumíte. Já myslel, že jste čekal na to,
na co čekám já. Nebo se mýlím?"
Jeho otázka mě zastavila u Dominikánské republiky. Vzhlédl
jsem překvapeně a poprvé se pozorně zadíval na nezvaného spolubesedníka. Nebyl nic zvláštního, jako každý jiný, tak ode všeho
trochu, ale ten jeho podivný úsměv. Jako by něco předvídal. Snad...
"Poslyšte, já čekám na svoji ženu. Chcete snad říci..."
"Ne, ne, nechci nic říci. Jen čekám a pozoruji. Vidíte ty
muže, jak asfaltují tu ulici? To jo ale bláznovství, cc?"
"Nevidím na tom nic bláznivého" povídám a myslím si: asi
nijaký škarohlíd a zpatečník."No jo", povídá muž, "ale když oni tu ulici už jednou měli
Z233Íaltovanou, pak ji rozkopali, dali tam plynové potrubí, ted
i znova asfaltují.. A." , jeho divný úsměv se změnil v grimasu, levé
:
začalo pocukávat, "a zítra ji zase rozkopou a budou tam dávat
vodovodní potrubí, bez vody domy nemůžou bejt,člověče".
Viděl jsem, že přešel v rozčilení na dialekt a snažil jsem
30 ho uklidnit.
"Ale já sem klidnéj, pane, úplně klidnéj. Já vod tý doby,
::
pustili z blázince, jsem klidné j. A zdravej paae.c.", řval
i nepříčetně do obličeje..., "úplně zdravej".
Pak se rázem uklidnil. Oddechl jsem si. Kde ta ženská, hergot,
;3? Zapálil jsem si.
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Ku ž si upravil kravatu, mně taky a pak řekl s omluvným
směvam.
"Promiňte, ani jsem se Vám nepředstavil, trochu jwjme vyA •' *

11

očili, že? Jmenuji se Vorel, Karel Vorel.
Tak Vorel, řekl jsem si a v duchu jsem se usmál: a kde máš
akouřenou pčnovku Vorle? Ale úsměv mi zmrzl na tváři. Pan Vorel
e totiž nesmálé Zadíval se na mne opět tím divným pohledem, až
ě zamrazilo. Pak mu opět zacukalo levé oko4
v
"Proč kouříte tu ohavnou věc?" otázal se a zatal pěsti.
é

ychle jsem zahodál cigaretu* Chci s každým vyjít zadobře,
lizny zvlást noní radno dráždit.
"Víte,..", pokračoval opět klidně, "já chci totiž každého
ecro, ale když, vidím, jak lidi si ničí zdraví tou havětí, víte,
ane, tak mě popadá vztek, pane," zařval",já byl totiž nedávno
užtěnej z blázince, víte. Já té tam moc dobře- znám, zvláště na
trnáctce, víte,v pane," pokračoval
opět
klidně,
"jo
na
čtrnáctce
$
v
'

an se to bláznívalo. Ale ted jsem zdravej, úplně, jo zdravej,
enom jsem si dalza úkol, že musím lidi chránit, aby nadělali
láznovinv. Lidi jsou někdy blázni, víte* To máte jako ten malíř
o Vídni, co namaloval ten vobraz, znáte to, ne, jak je na neip.
a ženská, loží na posteli a usmává se a nad ní se sklání doktor
mčří jí teplotu. A von Vám tomu vobrazu dal název "Těžce neocná", a když se hô ptalijproč se ta paní tak usmívá, když je
žce nemocná, tak,řekl, že vona to simuluje."
docela pěkně se přitom zasmál. Já také. V tom mě uchopil za
uku a řekl: "podívejte so na ty ohrazení. Padá omítka. Na každé
Laote pět takových zahrádek a projít takovou ulicí je jako
it labyriit. A jaký to má následky, ani byste neřekl. ^ředstave ¿i, že nás pozorují třeba z těch létajících
talířů
a
jsou
z
tov
: paf. Teá jim asi nejde na jejich martanský rozum, proč po
•»

licích skáčeme, přeskakujeme a podlézáme, když jsme to ještě
rei ivěma lety nedělali. Jo omítkaf"
5 tímto zvčLaním mě neznámý muž opustil. Byl jsem vjlice
. l a s chutí jsem si zase zapálil. Byl to blázen, ala ...
? vžiyí ju také nevím, proč to nejdříve vyasfaltují, pak rozkopoi
-sfaltuj í, rozkopou, vyasfaltují...
"Ahoj", ozvalo so mi u ucha, "přišla jsem trochu pozdě vid.
v
—: se nezlob, to víš, sedmička ted jezdí úplně jinudy ľ.
"Vyasfaltují, rozkopou, vyasfaltují..." pronesl jsem nechtěn,
f .las. "Co j-i s tebou, jaký asfalt", zeptala se mě manželka.
-:. nic, já jsem jsn řešil jeden problém", řekl jsem a přeskočil
v naší ulici už devátý* zátaras,
EicharčL

lak se již několik hod i řítí na jih od luoskvy, ale krajina zůstává téměř nezměněna, Nekonečná, mírně zvlněná ruská
omalu se stmívá a kopky sena Q rľs ostře rýsují proti
rovina
obzoru« Teprve nyní začíná člověk chápat, odkud brali podivuhodnou kompozici hnedé a zelené pro své obrazy Levitan, Ivanov
a další klasikové. Nechce se nám od oken ani když nás expres
obklopí neproniknutelná tma. Nikdo z nás netuší, že zítra buv
deme hovořit na zcela jiné téma ne z o blížícím se Kavkazu.
se probouzíme v Charkově.. Do kupé přistupuje asi dvacetiletá dívka, vzájemně se představujeme. Zoja žije se svou
matkou na ostrově Sachalinu Tečí jede na prázdniny do Soci,
v
i „příbuzným. Na ce stě
je uz osmý den. Nejprve tři dny na lodi
k pevnině, pak tři a půl hodiny letu do Chabarovska a odtud
rychlíkem. Jedna cesta ji stála pouhých 90 rublů. Dozvídáme se
mnoho podrobností o této málo známé části Dálného východu, jojíž časový rozdíl od Prahy je rovných deset hodin. Ale nás zajímá především tamní mládež.
I.V.

"Televizní spojení mezi pevninou a ostrovem dosud noexistuV - • 3vůj volný čas věnují mladí hlavně sportu. Večer chodíme
o
:ecto tančit nebo do kina. Mimochodem, československé filmy O
tísí u ostrovanů popularitě. Bílá spona, Až přijde kocour>
incnádový Joe a další měly velký úspěch" říká Zoja. V S oči
•

*

darujeme odznáček Prahy, několik pohledů a přejeme štastnou
cestu,
X X X
Není snad v Sovětském svazu místa, kde byste se nesetkali
Q ^.¿-kým, kdo byl na konci druhé světové války v Československu
i
když uslyší, že jste Čechoslováci, hned se rozzáří a začne
vy^rávět.
"Projel jsem mnoho zemí, Polsko, Německo, Rakousko, ľ.umuni
^
e. l¿aäarsKo, v
dné však se mi nelíbilo tolik jak O U. V ci o •r
.jar: na s v pětačtyřicátém vítali. Přinášeli nám mléko,
-zlky a my jsme jim na oplátku dávali cigarety a tabák, za ty
. r.krit dostal člověk všechno
Když už naše armáda odešla
Xx

*

r

?

*
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z ČSR5 měl jsem jet domů. V tu dobu
jsme byli v Nemecku blízko vašich
hranic a chtěl jsem a na d jet
vaše území* Bylo to nedovolené,
ale Česi mi dali najíst, koupili mi
dokonce i lístek do vlaku a já
jsem si prohlédl vaši krásnou Prahu" .
A pak se prošedivělý inženýr z Posova ? jedoucí rovněž do Tbilisi, zača
vyptávat na náš dnešní život.
X X X
Krik ptáků se mísí s melodií La pal omy, reprodukovaná vlakovým rozhlasem. Železnice se vine po úbočí strmých skal, z pra
/á strany ji sleduje mělká, kamenitá horská říčka. To už je
}ruzi3% Vykloněni z oken fotografujeme nádhernou přírodu. Pak
rojedeme tunelem dlouhým 7 kilometrů a zanedlouho set.před náon
— Ju jevuje hlavní město této bohaté země lisi. S napětím
" vp o na prvý příznak fantazií přikrášleného orientu« Ale
:Sisítová náměstí před nádražím s trolejbusy a tramvajemi se
• •v
ľa. W l O Ío
-d jiných měst* Nemilosrdné paprsky jižního sluň
nedovolují příliš O w rozhlížet. Hlásíme se na MV Komso«

/

1

*

1

x.

^

-Xm

7

.

clu. První tajemník-, vysoký štíhlý Gruzín s černým knírkem.,
: zosobněním přísnosti a autority-. Z jeho slov není docela jas
v
zda věděli o našem prijezdu, nakonec vsak zmáčkne knoflík
okrytý v dosce stolu a v tem okamžiku vstoupivšímu pracovníku
instrLkce. Budeme bydlet v koleji tělovýchovného institutu.
?o příchodu do našeho dočasného bydliště mas čeká několik
;: .'.rv^pení. Bleskové vyřízení formalit, moderně zaříze.ý čtyř- k'cvý pokoj a zpráva, že je zde ubytována skupina českoslovens^- ^
k ý c h turistů. Setkáváme se s nimi až u večeře, vrátili P P\ •V> C
:ourání. Dvacet sedm mladých lidí ze zájezdu, pořádaného OL,^ ^O r~ro
T
^
p
^
rí kanceláří ČSLí. Vedoucí ochotně souhlasí, abychom O o
w
-L J- L.
L

r \

iJ

íl i k jejich programu po dobu, kdy se zde zdrží.. Večer jdem•o
- ^ o do nedalekého parku kultury a oddechu, ^edíme na lavičV Osatými
Q
vrbami-, hovoří se o všem možném, Alžíru,
s
i našich nových filmech.
•«C
j*.

•

^

XXX
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Příští den dopoledne ujíždějí po známé Gruzínské vojenské
cestě mezi Tbilisi a Ordžonikidze dva mikrobusy, na jejichž oknech
jsou přilepeny československé vlaječky. Naším cílem je Průsmyk
r
křížů, vzdálený i50 km. Po dvou hodinách jc prvá zastávka - bývalá pevnost ze 16• století Ananur. Zachovala se z ní už jen kaple,
obklopená zříceninami kamenných hradeb a strážní věže. Vnější
stěny kapl^ jsou ozdobeny nádhernými ¿ruzínskými ornamenty. Nezbytné fotografování a pokračujeme v jízdě. V dálce se objevují
vrcholky hor, pokryté bělostným ¿něhcm. Silnice je na několika
místech přerušena korytem mělkých říček, prudce stékajících • ise
svahů. AI J mikrobusy se lehce dostávají na druhou stranu. A pak
projíždíme mc:st přes řeku Kuru a začínáme stoupat do serpentin,
které končí kdesi vysoko nad námi. Přehřátý motor autokaru několikrát zabere naprázdno a stojíme, ^ež jsme vyjeli k nojvyšaímu
1
bodu průsmyku, 2400 m vysoko, vynechal motor celkem třikrát.
Promlouváme řidiče, aby nás zavezli ještě dále na sever, všichni
chtějí alespoň z dálkyuvidět velikán Kazbek. Jedeme další půl holiny, když náhle naši gruzínští průvodci rezolutně odmítají pokračovat dále«, Jsme totiž na hranici Severoosetinské autonomní
republiky a n:mám:, prý povolení k jejímu překročení. Vystupujeme
tedy ven a rozděluje se studený oběd. Za malou chvíli se tři desítky Čechoslováků rozprchnou v okolních skalách. Kdosi objevil
nalé jezírko a všichni se kněmu šplhají. Voda je světle zelená
a ze dna probublávají korálky plynu. První odvážlivci se napijí
pak i ostatní. Výborná minerálka« I.Iinerální soli, obsažené ve
vytékajícím potůčku, pokrývají kameny a trávu a vytvářejí malé
'-rápníky. Na protějším svahu se jako malé tečky pohybují stovky
?vcí, několik metrů od nás jc sesutá lavina sněhu a'to vše doplněno panorámem velehor vzbuzuje nezapomenutelný zážitek. Neradi
loučíme, ale průvodci naléhají na návrat. Ještě před odjezdem
j.en si všiml, jak se šoféři "posilnili" Idhví koňaku.
A již začíná ta nejvzrušující část cesty - sestup serpontiZ levě strany silnice příkrý skalní masiv a vpravo propast,
hluboká 600 metrů. Předjíždí nás modrá volha a to je signál k rosr čutání šíleného závodu. Zadní mikrobus jde vpřed, zatlačuje nás
"csně k okraji strže. Náš šofér se jen zasměje a seäápne podál
akcelerátoru. Ženy si zakrývají oči a i většina mužů jsou napadne
Lodí. Konečně se mi podařilo projít dopředu. Pozoruji tachometr §

^ľ-,65, 70 km. Vozidla se řítí z jednoho zákrutu do druhého. To
necháváme ostatní členy výpravy daleko za námi a snižujeme ná-

skok Volhy. Předstihujeme ji v nepřehledne zatáčce, rychlost
km/hod. a vnitrní kola mikrobusu poskakují po skalním svahr.
První pozici si udržujeme až dolů, kde si všichni připadáme
jako znovuzrození* Na řidičové tváři jsou krůpěje potu, ale vyzařuje i kus pýchy nad svým nevšedním uměním« Neskrýváme náš
obdiv,i když ještě před chvílí jsme se považovali za- jisté obě•i. Později se vysvětlil ten spěch, členové našeho doprovodu
r. .chtěli zmeškat začátek fotbalového zápasu Dynamo Tbilisiľíčftanik Baku, který zde bývá tak populární, jako když u nás
hraje oparta se blávií. Tentokrát zvítězili Gruzíni I-:0.
XXX
Vysoko nad údolím řeky Kury se tyčí hora Mtatsminda* Na
.

V

v

;3jim vrcholku je Křištálový palác, místo, kde s oblibou tráví
-v i j volný čas mnozí tbilisané. Palác skrývá prostornou restauraci a kavárnu a z jeho teras je jedinečný pohled na inčsto. Komu
¿-.ad unikla jižní romantika v denním'ruchu velkoměsta, v noci ji
-rčitě najde tady. Protější svah má tvar protáhlého oblouku a
": setmění se rozzáří statisíci světel, vytvářejících v kaská"-Ch neopakovatelnou žlutohnědou areolu* 0 něco níže vystupují
-

stínů topolů obrysy kláštora LIama - Daviti, v němž je pocho-

- -r. velký ruský dramatik a diplomat 19. století A .S. Gribo jedov
:. svou ženou. Přes údôlí sem doléhá jen slabý šum a horký v zůuc h
: ^obuje neustálý relativní pohyb celé té zářící masy. Viděl
..-z r.oční ľloskvu, Leningrad, Higu, ale žádné z těchto mest netakovým dojmem dávné monumentality jako právě Tbilisi,
:
sjíždíme visutou lanovkou až do centra na Euatavpliho

Eduard

Bláha

1

ní cénůo v literární soutěži 5° ročníku "Naší kronik
^ autorská dvojice Josef Labut a Josef Cládek za člákytary" (2. číslo NIC). Druhou cenu obdržel Ota Folvi.i f c .ie ton "A co naše zdraví ?" (5. číslo NK) . Třetí
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tak mne oblévá
Kale i d r- skop děn '
Skafandr mých jistot přestal těsnit
Beethovenove Devátá
1
Ind i c ký c i r i £ c n t
Vášnivě pějící Ódu na radost
Vi
r
17
Z , j.
P
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T; + O^O Ľfc'l• y ~ na lavičky v parku
«
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Korky
XX
. L XVJ
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orach nad staveništěm
mezi nimi nekonečnost pražců

Prázdna nesmyslná j
íako
M é m.vš].enky
¿ i o nutnosti
Rozchodu
J-

+

+

Lůžko je klecí
A m a r n í 1 c m c u j imřížemi šera
XV ostřílen ú c okem vteřin
Jitro vsak nepřichází
Paprsky milenek prchají do tmy
CA
*

»

•

'ii dosadne k nohám
d ouho vzrušeně vyprávět
A :
% e n príbeh Romeův
I druha Luciina
Až nad obzorem vypukne
Obrovský požár
Z plamenů rozpnit~ s e rano
A cely den cekaní
A
T
Iní a d a 1 š íbezesnou noc
- r d
• H' i16

-

,f

P. Púčik: Pro mně nemá cenu něco konspektovat, protože ja to pak po sobě
1
stejně nepřečtu.'
-f
+
+
•

/

J^_C'ingroš_radi_grvoročák)^£ "Když budete dobře uklízet pokoj, dostanete za
*

odměnu gramorádio."
"Jo 5 nám za
úklid sebrali už i rozhlas po drátě."
+

+

+

_Sujaj_ "Já v p o d s t a t ě
nejsem váš desítkář, já jsem jen dostal úlohu uspořádat tuto
schůzi."
+

+

+

E^^Bláha^ "Ta holka má Feru tolik ráda, že za ním chodila
setrvačností do koleje i o prázdninách*"
+

+

+

4

J^Bednář^ "Když za ním přijdu, aby mi pomohl, tak bu3 spí
a nebo má funkce."
+

MALÍ OZNAMOVATEL "NK"
- Nebuä natolik žárlivý, abys zakazoval ženě říkat "Nashledanou"
když se loučíte s muži.

3í Referáty a ročníkové
práce i opotřebované
žasílejte zn."Dol.xspol
o
c
Dívky!
Pod
záminkou
- život je příliš krátký pro lásruské
konverzace
vám
ku, ale může být jejím doucym
zku
.
přehraji
poslední
c
d
*
šebním obdobím.
,5
Aelodie. Zn. 3ob0? n^d i
- Chybami se člověk učí, ale ne£ Jak obhájit i neobkaměl by se učit jenom jimi.
jitelné
a zaru- Malíř se má vystříhat kopírováčeně nové teorie o mo
ní, ale to neznamená, že by jeho
ralce zdarma poskytne
11
obrazy neměly být podobně ničemuf
zn. "Orák .
Hledám
námětv
pro
tu
- Jestliže o $4vadelní premiéře
v
Qii
o
Historickém
>
o
"
o
l
i
ú
no vy jd t ¿ j c>dná recenze, znamená to,
ní že ny. Z á j e niky n c hli
,
že kritika je z ní v němém vytržei
»
gte
se
v
c
10I.
Zn
ní.
cína.iící autor."
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k

Dne

září se na Univerzitě konala výroční členská

schůze 4. ZO Č3M, na níz byli přítomni i zástupci velvys
lanectví sa i Macháček a Jura. Po zprávě o činnosti odcna
zejícího výboru se rozproudila dost dlouhá diskuze, jo jíž
účastníci kritizovali hlavně pokles činnosti v organizaci
a malý zájem jejích členů pí i přípravě a uskutečňování
společngjřph akcí zemijaČestvs.. 3yl též vysloven po ž Ja ave k
zvýšení odpovědnosti jednotlivých členů, za svěřené j au
úkoly. Doufejme, že nový výbor se dokáže s těmito a louko-trvají.cími problémy konečně vypořádat.
++

Od 2. října probíhá v MLI spartakiáda cizinců. Z našich
lehkých atletů byl nejúspěvnější Standa Vep*ek, který obsadil I. místo v běhu na
4. místo v běhu na IOOm*
Ve volejbalu nás vyvadili z dalších bojů favorizovaní Bulhaři vítězstvím 2:1, když va j. setu jsme vedli .liž 10 c y c
Utkání I. kola v kopané proti NDR skončilo nerozhodně 2:2.
Postupujeme tedy se ztrátou jednoho bodu.
++

++

++

Poněkud opožděně, ale přesto blahopřejeme clenu naší
redakce Jardovi Zajíčkovi k jeho prázdninovému vstupu do
:t.vu manželokého. Jemu i jeho paní přejeme co nejšíastnejší společný .život.
+4-
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