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"Husitská doba
Je ekvélým příkladem
toho, co zmůže národ,
který aa obranu svých
národních zájmů a na
obranu lidského pokroku
sáhne ke zbrani
bet ohledu na presilu
nepřátel.«
Klement Gottwald

Mfcfälťl STUDIA LíUUrfGH
VYSOKÍ SKOUC POLITICKA řfll tfv KSČ

KOÍMÍK X.
16. proslnoe 196$

Úvodník pro dne&ní časy
Onehdá Jsem přemýšlel tak
anebo už jen ntjatarfiích.
0 véea - Je na to přece ted tak néjak
Ano, máme tea také před Vánool.
doba - a vzporanôl Jsea si mimoJiné ta- A J t byoh ani ta živého boha nechtél t y
ké na to. Jak se ve starém Heoku přeto ryze občanské svátky Jakkoli ideolostávalo Y^lSit, sotva v Olympii ¿apá - gicky znehodnocovat a znevažovat. Chtěl
lili ohen olympijsko;-, ker. Ne, nelebyoh vám Jenom říci, Že redakoe tohoto
kejte se, nebudu tu rozvádät sportovní časopisu vám v6em, kteří nás čtete a kteří to s námi myslíte dobře, z celého
událost nedávno minulou, od toho Jsou
ardoe přej«, abyete večer na Štědrý den
tu Jiní, ale napadlo mó Jen, Jakt by
spolu s vafiitai milými a drahými stáli
to bylo krisné, kdyby nSco podobného
Staetně kolem ozdobeného a zářícího váplatilo 1 v období nezl tak dvacátým
prosincem a Silvestrem. Jaké by to by- nočního stromku, aby vonôl frantifiek a
purpůra, abyste dostali hodnO dárků,
lo nádherné - napadalo :aé dál - kdyby
na Ježíška válčící arn^dy složily zbra- abyste aspoň zčásti ty dny atrávili tak
ně a rozeély se do svých domovů, kdyby dobře a hezky, Jak si to \xl tea potichu
politici vstali od zelenýoh stolů a use představujete, ale hlavné varn přejeme
dli by ke stolům ätedrovečerním & lidi to, abyste nemčli chut myslet na to, co
Je venku, kdo tam Je, kdo
chodí a
vůbeo by se tak nějak na těch pár dnů
přestali zajímat o to kdy kde zase po- přešlapuje, abyste ee aspor. ten Jeden
tom co vypukne, oo bude dražfií, kdy od- večer nestydéii yzavřít u vás doma a rístoupí tenhle a kdy už koneční odejdou oi si ,tak, aípon ted Je ml dobře a krásně'.
tamti. No Jen si představte. Jaká by
A abyste vařili, že ten příétí
to ausela být krása, kdyby to věechno
rok bude pro nás pro vôeohny mnohem
sedélo kolem vánočníoh stromků, kdyby
ôtastnôjéí a krásnžJéí a ¿c u toho příee rozbalovaly dárky, kdyby prskavky
štího, u toho ¿tôsti a u té krásy hlavprskaly Jak divé, lilo by se olovo kdyby - kdyby se koukalo dírou v ledu, né budeme sami.
Jablka by se krájela, házel by se střevío a vůbec kdyby se 1 letos udržovaly
To vôeohno v.Am
do příótíoh
au ^řeje
oře
vleohny staré vánoční zvyky a kdyby to
STAVÍ".
dftlali v&ichni, docela všichni, proto- dnů redakce ^asopieu
že by v ty dny nikdo nemusel nic střežit, lidé by Be nemcli nad čím «Škodolibé radovat - a taky by to ani nedělalioo nenávidět by neměli, prosté kdyby
tyhle Vánoce byly doopravdy svátky míru, klidu, pohody, fcUatí, atd., e.td.,
Jak to zníme z vyprávání t«ch stsrúích,
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Výročí měsíce -

¿0 81 1«8LÍT£ 0 PCSLUOrijfóOGH PHVlÍHO ROČNÍKA
VXaOKĽJ S K O U POLITICKEJ tJV KBC ?

V těohto dnech tornu
feude třioet let, oo o VáJedns otázka členom Akčního výboru pražskýoh
nooích tčžkébo roku 1936
studentů.
umřel Karel čapek. Bylo
0 n&m, o Jeho osobnosti
1 o Jeho významu popsáno
"Pfedevěím musím fíoi. ie se příohodem prvníJIJ rellce mnoho p6t>íru
ho ročníku na Vysokou ěkolu politlokou něco změa proneseno Již velice
nilo. Je to snad Jediná mocnost, jak celou fikolu
pinoho fečí a přece to ne*
povýěit. Povýěit na Školu, kteri bu<le znamenat nění doet, nikdy do«t nemdco víc, než pouhou výuku lidí, řskl byoh pouze apa
2eme docenit J"ho génia,
rátnického vsdělání. Na druhé straně ten fakt, že
Jeho tvůrčí um, ani Jeho
nastěupll první ročník mladých lidí na Vysokou ěko
přínos československé a
lu polltlskou není příliě,rozěířen na ostatníoh
vysokých Školách, 1 když účast ve stávoe. kterou
světové kultuře. Jedním
Jete
z posledních skromných po•II udělali dobře, rozěíření známosti Jistě velkuoC v tomto smôru bylo
ml prospěla,. Sám si myslím, ¿e to, 00 opravdu na
vftak otevření výstavy, naiti
vaií
!í ěkole Jznamenáte, nespočívá Jen v tom, že Jsti
wané zcela prosti "Karel
ročníkem mlsdýeh#lldí, ale anysl toho m&Že vyplyapek" v Památníku národnout z toho, 00 tam budete dělat. To znamená Jsk
ního písemnictví.
se zapojíte dc stdentského hnutí a do politiokého
Pražská výstava Je
života, do Jaké míry najdete v sobi Jako
l«fc< ročník
flednou x neJuplnéjfiíoh a
dostatek síly bránit se tfa horěím eírrtnkáa pronejuoelendJfiíeh čapkovskýoh fesionální politiky.výstav, »ská byli kdy u
Holeček
nás u s p o ř e n a . Tématicky
/fakulta strojní/
sleduje Oapkův umelecký a
světonázorový vývoj od Je"0 studentech na Vysoké ěkole politioké toho
ho ranných počítků si po
bohužel Jeětě moo nevíme, nebí
>ot Je to směr, který
poslední dramatioké dílo
byl vytvořen zcela nedávno. Jest'
restli v dohledná doVlatka", napsané ul pod
bo s vámi naváieme kulturní styky i styky pracovhrozbou nadoházejíoí okuní, dozvíme se o vás víoe* tatím si totiž myslíme,
pace.
1Í9 Jste zapojeni do kontextu Vysoké Školy stranicVýstavu sahájil svýo
ké. To by nám mělo být vyevétleno,"
vědecky vysoce fundovaným
projevem na íapkovské té:.;iokovlčová
ma prof. dr.,Václa* 0 e r
/Universita
n f a Jako úvodní ukásku
1?. listopadu/
z díla pročetl pan Váolav
V o o k a kapitolku o Ar"Vzpomínám si na to první vystoupení v úterý
chimedovi z "Apokrafů" a
/19. 11. na Strahov*/. Onen řečník, který řekl, žt
na tá v ěr pak také Modlit- je 2•Vysoké
Školy
bouři smíohu.
fcioké,vyvolal
vyv<
P
'.cly politioké,
bu k českému národu» t roznáno, le Je to líheň funkoionářiú, A najednou
ku 1838.
>0 J e vil ročník
5001
se tam objevil
maximálně radikální, který
Jak zahájení - nebol
Je, řekl byoh, uplě normální, to znamená, ža má
i to byla v danném obeazetakové názoíy, Jako my. Bylo to překvapení a čení, ta danné náplně a v
káme, 00 z tono bude."
danné situaci událost Jis(Jedík
tě nemálo vý&namná - tak
/fakulta hygieny/
7ýstava sama a hlavné JeJÍ
N
kontext se setkaly s vel0 studentech na Vysoké ěkole politioké tokým a hlavné příznivým
ho moo.nevíra. Studenty vaěí ěkoly Jsem désud neohlasem v tisku i na veznal, ai teprve z této poslední akoe. V dřívějěíoh
řejnosti.
dobách se Jednalo o staré aparátníkar, jejlohž náVýstav/, o životě a
zor byl dost podivný a samozřejmě shodný s mnoha
díle spisovatele Karla
dalěími. Jak se to bude vyvílet dál, když politioČapka potrvá v prostoráoh
ké ěkola přijala nové s mladé studenty7 Na to teprPsmátníku národního písemve Čekáme. První zkuěenosti Jsou poměrně dobré."
nictví 1 přes Nový rok
a Jistě by nebylo na ikodu, kdyby Ji shlédlo pokud
možno 00 nejvíce lidí.
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Duěék

Praha, 16, listopadu 19b8
•. .Tak n dur. e rase věe^hno dražší, a určitě Co buge pokračovat. To Je dobře,
že se aspoň někdo ozval, vždyt tahle
situace není normální.../ rozhovor manželů v tramvaji číslo 11 /
...To Je zajímavá, před srpnem by ee
před těmi deseti body nikdo nezastavil«
Qnesia to zní Jako nesplnitelný sen*,.
/ Hlas čtyřicetiletého muže v davu,
Čtouoím na Příkopeoh Deset bodů 9V8 /
...Studentská stávků nesouhlasí se současným trendem politiky strany, a proto Je pro mne činnosti protistranickou,
/ Názor Účastníka besedy studentů I.ročníku BM se staršími posluohači /
...AI do 17.listopadu ee lidi chodili
dívat r.a Hrad na naôe klenoty. Viděl
sem odraz královské koruny v nevyspaýoh očioh při těch no*T-álníoh rozhovoreoh o české povaze a národní hrdosti
na fakultách. V nevyspalých očích, které důstojně dávaly najevo, oo si myslí
o této době. Lhostejnost a resignaoe Je
to nejhorěí, oo by nás mohlo potkat.
A Já si myslím, že snad ani Otci vlasti ta koruna tak neslufiela..•/ Vladimír
flkutina /
Čtyři názory. Názory, ¿teré mohou
sloužit Jako ilustrace veřejného mínění v druhý den studentské stávky. V den,
kdy se vláda zabývala na svém zasedání
novými událostmi. Tyto čtyři názory samozřejmě, nemohou podat dokonalý obraz
situace. Chybí mezi nimi treba i některý z neinformovaných. Deset bodů se podávala z ruky do ruky, lidé Je četli na
rozích ulic, za okny fakult. Tam, kam
ee Deset bodů dostalo, setkalo se s masovou podporou. Ovfiem exlscovala už i
situace, kdy lidé nevěděli co se děje,
ale byli už hbitě informováni z druhé
strany. Ta věrna svým tradicím neváhala
ihned využít některých momentů, které
vytržení z kontextu událostí dávaly stávce Jiný smysl, amy osvědčila v praxi
znovu starou, vyzkoušenou metodu Rozděl
a panuj. 1 když ve státě tato strana
hlavní slovo nemá, a jejím hlasům Je po
smutných zkušenostech ze zasedání kryjí-

cíoh se pod různými nálepkami osvědčených heeel nasloucháno s velkým
odstupem, bylo třeba vnést do situace
Jasno. V této chvíli vydává předsednictvo vlády své etanovinko ke stávce studentů. Nenajdete v něm však
ani Jediné slovo 2amyôlení, proč vůbec stávka vznikla a co Jí předcháze-

lo*
žijeme v době vžitýoh termínů a
hesel. Ohání se Jimi kdekdo, a každý
Je také přesvědčen o správnosti svého výkladu. Nejčastěji používaným
obratem Je "Současná realita". Co
znamenají tato dvě slova?
Pro mne Je to situace, která svazuje v důsledku událostí minulých
dní stále více náě demokratický a
svobodný sooialistický Život,který
Jsme nastoupili po Lednu. Z dubnového pléna UV K3C vyěel Akční pro^ram-a my Jeme se začali pomalu učit posuzovat politiku nejen podle slov,
prohlášení a slibů, ale podle činů
našioh předatavitslů, vládních či
stranických orgánů, bratrských stran
či vlád spřátelených zemí. Nyní známe rezoluci lietopa4ového pléna UV.
Jsou v ní formulaoe, které vzbuzují
naději, že demokratický, polednový
prooes bude alespoň v určité formě
pokračovat, ale to nelze považovat
za ¿plné vítězství pravdy, ani za
dplné vítězství progresivních komunistů. Rezoluce Je široká, a svůj
výklad v ní mohou nalézt i ti druzí.
Slova nepřesvědčují a v konkrétních
činech není vůbec na příklad respektován hlas lidu, aby vedoucí funkce
nezastávali lidé, kteří ztratili důvěru al Již pro svoji politiokou
činnost, oharakterové nebo odborné
znalosti.
Za Akční program se postavil celý
národ, líyělenky zůstaly', ale teorie
sama Ječtě nikdy nio nezměnila.
Moskevský protokol i dokument o dočasném pobytu oizíoh vojsk na naéen
území Jsrae přijali Jako "tvrdou realitu". Nemůžeme však přistoupit na
to, že Je nám slovy přisuzována su-

verenita a samostatnost, a ve skutečnosti vnitřní život, hýbni páka společnosti, Je regulován tlakem zvenčí.
« Kdo má vykonávat vedouoí funkci ?
Bude.XIV. siezd KÔČ? Bude sjezd České
komunistické strany? Bude vycházet ten
Či onen časopis? Zbude v rozhlase a televizi nísto na publicistiku? " Zotla
Jaané odpovědi se pojednou začaly ztráoet v mlse.
Vím, oo to realita Je. Vím, že musia respektovat i věoi, se kterými se
nsmohu vnitřně smířit. Ale nemohu mlčet
k tonu, kdyi se slovy přiznává nutnost
Otevřené politiky vůči lidu, a ve skutečnosti Jsou lnforaaoe o Činnoati a
problémech vedoucích činitelů a orgánů
stále aenŠÍ. V poslední dobt se rovnají nul«» a politika, odtržená od lidu
se může velni brzy stát politikou pro
někoho Jiného. Chceme, aby nás vedli
1144. o Jejichž schopnostech Jsme přesvědčeni. Ohoeme svobodně lít, mít
Jistotu ve svoji budoucnost, a mít Ji
ve svích rukou. Toho ss nesmíme vzdát.
Máme všichni tuto se* rádi. Vážíme si
vieoh pracovitých lidí nu závodech,na
vesnicích, na Školách. Ale bojías ss,
aoychom se věichni za určitou dobu nestali oběfai uznávané reality.
V době klidu. utlumení veřejného život» s nedostatku informací sc stane.
Is sestavení dvou Ôaeopisů, které nikdo
dodnes, pořádně nevysvětlil, vyvolá větší orotesty u obce Čtenářů než u novinářů. Bralouvu o doěasném pobytu vojsk
na našem dssaí nřijmeae, anič byoho®
dostali odpověď na základní otázky.
Kolik vojáků na na5em dsemí zůatans - s Jak dlouho dočasnost Jsjlcfc pobytu potrvá.
V táto ataosféřs by as mohlo klidně
•tát. žc zanedlouho asčneme sami sebe
přesvědčovat, le edšlovaoí prostředky
dávaly prostor antisoolalistiekým silám, začneme ssmi adůvodLňovat činy,
které se nekryly s polednovou oestou
argumentací, která nác je vnucována.
Tohle všechno Jsme si uvědomili. A mussii Jsme vyjádřit obavy o další osud
naší země.
Slovník olších slov vysvětluje heslo demonstrsoe takto:
veřejný masový orojev souhlasu nebo
nesouhlasu s něčím.
Z minulosti známe demonstrace souhlasu, dokonale naaranžované.
Loni Jsme měli možnost seznámit se
s démonetracemi opačného charakteru.

Letos to bylo Jiné. Spontánní demonstrace na podporu myšlenek Ledna nebyly organizované. O to měly větší
dopad s význam.
Nyní se demonstruje opět Jinak.
Jednání lidí Je ovlivněno emocemi.
BB. říjen - 7,listopad. První otevřená střetnutí převážně mladýoh lidí
se státní mocí. Akce vyvolává reakoi.
Btržené vlajky - slzný plyn. Hesla
odporujíoí všem podepsaným protokolům - ponaučení obuškem. A taa někde
za Prahou Jsou tanky...
Jsme nuooni ss normalizovat, i kdyš
nenormálního tady nlo nebylo. Z tohoto pohledu nemůžeoe zásah státní moci Jedaoetranně odsoudit. Jde však
o formu zásahu - a o věčně ss opakuíoí otázku. Proč to všsohno Jet
ohle důsledek Ledna není ...

Í

Středa. 13.11.
Na Hradě es sstkall zástupci studentů s předetavitel1 státu s strany.
Akcs na podporu progresivních sil
pléna, kter* byly někde připravovány
na čtvrtek, Jsou odmítnuty, líohly by
vyvolat nezdravou psychózu v jednání
pléna. Studenti slibují, že žádnou
akci ve čtvrtek nepodni mou,
2 dalšíhc Jednání vyplývá, že
všeohny veřejné akce /rozuměj demonstraos/. budou představitsll státu
tvrdě odsouzeny. Jsou v současné dobš
nepřípustné. Nevylučují se ani nejtvrd
Bí zásah: « použitím všech možných
prostředků.
Tato krátká kapitola končí páteční» projevem a.Husáka k Lidovým milioím a strohým zamítnutím žádosti studentů o povcieni pietního průvodu
Prahou l ? . H s t o ^ d u na památku Jana
Opletala a d&lšich lidí, kteří padli
ze svobodu naší země.
Nedále, 17.11.
V Praze Je 70 000 mužů státní moci
a několik tisíc voJáXú. Všechny vysoké školy jsou ui obsazsny studenty.
Příkaz Akčního výboru pražských studentů nevycházet do ulic Je plněn dokonale. Ke střetnutí dochází teprve
večer na fttarom^otském námestí, Zs
111 předvsdenýoh lidí Je vfiak len
16 vysokoškoláků. Jejich případy si
vyřeší fakulty samy. Přicházejí první
zprávy o tom, že některá mimopražská
centra už zahájila okupační stávku
na podporu Deseti požadavků ÔVÔ a ns
podporu progresivních sil v tomto státě.

Pondělí, 18.11.
Od osai hodin oku- Je své fakulty
ut 05 COO studentů.
-dají se formy.
Jak navázat intenzívni kontakty předevéíjr t dcliíky, a Jai: informovat veřejnost o 6 v í r rozhodnutí dát důrazným
způsobem najevo pře¿stavitelům státu,
že Jsme odhodláni bránit zásady colednového vývoje. Jako blesk se rozšiřuj«
zpráva, le vedení lílnieteratva ěkolství oficiálně podporuje 1C bodů SVS,
Stávka Je první akcí svého druhu a rozsahu v republice. Nikdo si zatím nedovede představit, Jaký dosah bude mít.
Proto zálesí na dokonalá discipliné.
Y první den Btávky začínají přicházet
rezoluce z* závodů, které se plné ztotožňuji s 10 body. Závody nenabízejí
Jen -orální podporu. Ha kontě stávkové*»
ho výboru přibývají peníze, lidé na závodech a ve družstvech nezapomínají ani
na praktické v*cl. Cbjevulí se buřty,
polévka, vajíčka. Nezahálí ovùem ani
druhá strana. Lidé, kteří po lednu zmizeli pov.tělně ze zdravotních důvodů
a nyní se Jako zázrakem uzdravili, informují. Informace Jsou zkreslené, *vtlovtiskují stovce Jinou tvář. Je nutné,
aby vláda zaujala stanovisko k celé akci. Vlé¿a na st4vku reaguje v dterý,
10.listopadu.
• Vládní činitelé vyložili zástupců» studentu zásady vládní politiky pro
neJbllžěí období vycházející ze zévérů
posledního piána uV strany, které Jsou
převážné v souladu se zájmy studentů.
V této souvislosti žádá vláda studenty,
aby upustili od dalěích stávkových akcí, protože Jsou nevhodnou formou uplatňování jejich požadavků. Stávkové akoe
studentů bez ohledu na záměry organizátorů nepůsobí ke konsolidaci politických poměrů v zemi s naruřují normální
výchovný proces. •
Tolik citát z prohlášení předsednictva vltfdy. Zároveň a výzvou k ukončení
stávky Je uvoleno emba^ro na veěkeré
zpravodajství 0 studentské stávce ve
véeoh hromadných sdělovacích prostředcích.
Středa 30.11. - odpoledne
Akční výbor se zabývá stanoviskem
předsednictva vl&cy. Ráno protestoval
proti té±uzu
informací o stávce. Přichází zpráva, t* zákaz Je odvolán, Po ověření Jc vóak vidět, že se nic nezmínilo.
Akční výbor preruéuje své Jednaní.zástupe i Jminotllvých fakult odjíždějí

konzultovat vzniklou situaci a názory pléna. Znovu se er-i\ zejí v
Beum hodin večer a vydlvnjí toto
prohlášení.
•Vzhleden k zablokování zpráv v
1
masových sdělovacích prootřeuoích
a vzhledem k tomu, že večer nelze
už stávku organizovaně a dCatoJnö
ukončit, prodlužuje se stávka na
všech vy60kých ukoláoh o dvanáct hodin proti původnímu termínu . *
Ve č t v r t e k v poledne zní na Vysokých školách v Praze, Plzni, O s t í
nad Labem, Liberci, Hradci králové,
Pardubiolch, Českých Budějovicích,
Brně, Ostravě, Olomouci. K1tře,Bratislavě a ntkterýoh dalôlch slovenských fakultáoh Ceskcciovenská státní
hymna a Gaudeamus igltur. Studenti
Jsou připraveni /a tak to t a k é formuloval lve svém dalěím pro; rámu/
dále poetupovat v téené spolupráci
se vžeral pokrokovými složkami nnáí
společnosti - pfedevôla dělníky v
továrnách. Budou se připravovat v
dalčím politickém boji na rozhodující
názorové střetnutí b domácí reakcí,
k t e r á Je představována vöeiljak zakrytými zastánci neostallniomu. Studentský nesouhlas s domácí i zahraniční reakcí musí b ý t tfplný a bezpodmínečný.
Povrlmnťte sl, prosím, předchozí
věty. Mohu váe ujistit, že stejná
nekompromisní postoj k náo zaujímá
1 druhá strana, btrnna, representovaná lidmi, kteií hjcterlcky vykřikují, že se konečr.
raoejí ty správné
doby, doby, kterú by mohly opčt zakrýt jejich neschopnost. Zvykli Jsme
si na ledacos, a proto nůa ani nepřekvapí tvrzení, že celou stávku
organizovali zahraniční revoluční
specialisté /hlavně z Francie/.
HeJJednoduňi ím a nejilčinr...Jaí® Krokem bylo rozmoč ní Jednoho i péll
našich oodú /toho, ve ktei-.ď se hovoří o otevřen'« názorovém boji s
reakcí/. Stačilo tyto lístky rozhodit mezi lidi a stávka tr la pochopena
úplně Jinak - Jako výzvi. k otevřenému, případn« i ozbrojenému boji. Je
to značné poučení do budoucn*. I!*
dokonalou lnfor:.. vanost nutí klilat
studenti prvořadý důraz. ííebudu setouto otázkou dóle zabývat. Její vyřežení toti^ n^z.ivlaí J-nora n nás.
A k zákazu otl«<:>vání zpráv o stávce
sntd Jen tolik, Na rozdíl od linýoh
velkých akcí, ke kterým nemají novl-

nářl pří»tup a ze kterých se dostanou
ven ji»n kusé zprávy /o to vío Jsou
potom Jednotlivé referáty citovány v
zahraněním tisku/, byly ve studentském tlakovém *tí«Mleku k dlppozici
vGeohny dokumenty. Hovlnáí&a však patří dík 1 ra to mlninua, které fe do
tisku v průběhu stávky dostalo«
Stávka «Končili. Ministr ěkolství
Vladimír Kadleo p M J a l dvakrát studenty a nechal si od nioh předložit
předběžné nodnocení stávky. Na základě
zprávy alnlaterstva flkolství bude vláda stávku projednávat a vysloví se k
požadavkům studentů. NeJdúležlnojřín
bode® projednávaná správy by měla být
analýza eituaco, která stávoo před nházela. Proč došlo ke střetnutí, ve
kterém mohla jiskra podpálit celý stoh?
Za Jakých okolností doClo ka stávoa t
Podrobná analýza se určltfc nsaetká
na všech stranách s pochopením. Budou
tend*noe udělat z našich dokumentů něao Jiného, než inamensJí. Hlcs>, které
zneužily Jadnoho k piti bodů, Jaou jasným důkazem. Ovôem pozor. Stávkou Jsme
sladovali mnohé, Představa, že dostaneme na nnfte požadavky Jasnou odpovôí
viak byla idealistická. Přehojní rozjetého vlaku na vc ilajěí kolaj - státní linku - bylo maličkostí. Za vládu
má oelou vío vyřídit ministr JCadleo,
Dnea, kdy čtete Předatavy už možná výaledak Jednání s vládou snáte. rožná
znáte i výaledek Jednání s politickými
představiteli tohoto státu /konkrétné
• Výkonným výbore/, kde Jane Sádall
o přijetí Ještě před proalnoovým plénem I7v stinný. Ale po zkuôenostaon
minulých dnů nejsem Idaa11atou ani v
toato p:ípadě...
ao dělat, kdy ř. a námi příalušná
místa odmítnou Jednat Jako rovný s rovným? 8 touto otekou J sam aa mnohokrát
setkal.Odpovědí může být pouxe poslední veta z Ďasati bodů SV*.
* Bude»a-11 přeevédčeni, la činy
naší vlády a vedení strany nesměřují
výrazni k uvedenému cíli, vystoupíme
znovu".
Jtokázali Jsme al, 2a Jame eohopni
organizované, politické akoa. Doufáme,
la i Zvaz vysokoškolákov Slovenska
neodbyde p H ô t í akci vyčkávací taktikou Jako tentokrát. Vítáme prohlášení.
Že slovencútí studenti scuhlaeí se
vffemi požadavky otudentů uech a Korávy.
Budema Šlaetni, kdy2 příští akce bude
opravdu Jednotná* Ale to se musí změnit právS postoj Zväzu vysokoškolákov,
který ee před 17.listopadem ukázal zce-

la nesohopným organizovat tak společníky závažnou akci.
Byly navázány kontakty ee středoškoláky, učňovskou mládeží a hlavně
dělníky. Je nutné 1 nadále Jezdit do
závodů a objasňovat avá atanovlska.
V této souvlelostl je nutné rázně odmítnout pomluvy, 2e Jsme organizovali
Jednodenní, solidární etávku středoškoláků a že Jsms dokonce vybízeli
dělníky ka generální etávce. Podpora
vařajnoati byla spontánní-o tento moment Je pro najbližší dny « týdny pro
náa velkým závazkem. Budoucnost nám
určitě přinese opět nějnká nová překvapení. Ale každá trpělivost má své
meze. i ta studentská. Hnutí studentů,
které se Jako Jedno z mála postavilo
proti srpnovým deformaoím, má být podrobeno Basová íéftbí. Vydbváděll Jeme
ae-a ted bude pokoj. Pokud nedáme vařajnoati znovu na vědomí, la stojíme
evně ta Ideami, pro které Jsme stávovali, může aa nu vfia docela dobřa
zapomenout. Jako se zapomíná i na
mnohem důležitější včel. Jedinou možností Je Jaaný politický program a
Jeho důsledné plnění.
Při přfHibóSném hodnocení stávky Ja
nutné sl povšimnout, Jak na celou akoi
reagoval zahraniční tisk. Hukterá výroky, překrucujíoí události Jeou pro
náa přímo pobuřující. Cílem stávky bylo demonatrovat naše ouhodlání plnit
do důsledků politiku Akčního programu,
a nikoliv zasévat chaos a zvyšovat po-,
lit loká napětí, Jak napsaly Zolnlerz
•olnosoi, Nepszabadeág, Zyoia *arezavy,Narodná mládež a dalěí. Bulharské
listy objevily za stávkou olzí polltické aíly a madarský mládežnioký list
Uagyar Xfjueág tvrdí, 2a «temným silám, lovíoím v kalných vodách, se
bohužel podařilo zmobilizovat několik
tlaíc studentů, zneužít jejich polltlo«
ké nezkušenosti a zadtočit na sooialiatioké zřízení". Caakoslovanaká vlá4a by v zájmu studentů i v zájmu upevňování přátelství mszl národy měla pomoci uvést věol na pravou míru.
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V těchto míateoh by měla být kapitola závěrečná, 1 když Jasni samozřejmě
namohl vyčarpat oalou škálu událostí.
Ostatně nebyl- to ani mým úmyslem.
Nemohu sl však odpustit Ještě několik
poznámek k průběhu stávky na naší škoi f
* M
VSP není takovým kolosem Jako na
příklad právnická nebo filosofická fakulta. O to větěí však mêla stávka
význam na poli politickém. Všechno začalo už 7,lietopadu. Tehdy Jame vatouplll spolu s ostatními fakultami do

VYNALIEZAVOSŤ
HA stránkach prvéuo diala Mŕ3äDSTAV* bol uverejnený akýsi príhovor
J l f í h o Qotte&loa pod titulkom h JOUdruzi, r y, kterýc. fíkame atarší posluchači". Bol sem priam vydesený, kel
som s i preôitaL vetu, te dl navzáiom
vyčítame malichernosti, ako rozbité
tága, ¿a. i tnu té stol ičky z r e d a k c i e . . .
Zvl&ft! m »urazilo slovo malichern o s t i . Svedlem, uko býval* dlen zá?odnéLO klubu, o aké m . l i č k o s t i id».
Problém tág nie Je tým nlavným. ale
ním Bň skrýva " vvnal íezavost".
ktorá hraníčí » vandal i»mom.
iisrnu ZK sme o t v o r i l i t uplynulou,
semestri. Bola ? prevádzke uo z u č i a t ku prázdnin thrubu dva u pol t e š i a c a .
Zu krátky &ís ai »ískala obfubu-vtedy
e š t e len starších poslucháčov. PreJar i l o sa to na príjfroch * nemá. Suma
t i s í c d v e s t o korán dávala tušenie, U
kuiečnfkovj stffl. ktorý site do herne
zakúpili, sa »»platí
ta 1 rok.
Ako t o vyzerá v norom školákom rokuT Sme tu ikrub» taký čas, akí v up1 y nulou aamestri fungoval* heřnu. l/oáeae prato zrovnáyat i vyvodzoval nie«
ktorá ponaučenia. Aká ad prílay z norantasn« v to»lo aemeatrl? Dosiahli í*n
j sumy-18o, slovom »toosemdesiatkorún čeekoelovenakýob, Klub Je
teda chudobnejší o priJmy oca oee t i s í c korún.
K toou, Aby sa toto d o c i e l i l o , boijíaavých metod. Kapred
10 WĚĚ
použité »au,
»a ňáallne otváral ptul a veá7al sa
do automatiky papier s e u f o s zastav i l ja j fungovania a hral bez peňazí.
Zabudovaním druhého zámku bola táto
1
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co^nysí prekazená. Äle *ni t o

nestači-

l o . Llo sa <3ale i„ Do k nálov p r l v o d U cich gule sa ?suvali p a l i c e a iné předmotiv z\. týtm istým dčelom ako predtým,
skor bol (o nepohodlné prináša! t i e t o
predmety do bu-iovy ekoly »vonku, frreto priši;i nu rad táaa. Ale nakolko sa
tágo nezmestilo celé do s t o l a , muselo
»a rozrezal. Ualichernosl. Jedno tágo
s t o j í Iba sto korún.
lainovôia metáda sa volá metóda
vláaaclek.Používa sa pri vrpáčení: skrine, v ktorej boli zutvorené etolová
hry, ubv sa dali "»apoílčal* hracie
karty. Vyňaliezavosl a s i nemá na na$ej
škole medzi. Freti sa n&ěiel odvážlivec a násilne vypáčil pokladničku t kulečníkového s t o l a , aby sa mohlo labko
príst k peniazom.
Tak to sú t i e malichernosti! Nehovorím už o toc, kolko peňazí musel
klub vynaložit na rieôenie problémov
s tým »uvi»lacích,
J i ř í Gotteald ml u»i prepáli: ja v
to nikdy nebudem nazýval s a l ichernostou, ale vandalizmům.
Ten nikdy nemal, a myslím s i , že
ani dnes by nemal mal nič spoločnéco
s naftou školou.
Bolo by na čase sa s nim bezozbytku vysporiadal.
Robia to len Jednotlivci.
Ich počínanie by nemalo mal medzi
poslucháčmi tejto školy miesto.

u

t

Ján Breznický

HA VYSVÉTUStíGU
Htbj "akýsi príhovor* nebyl poeteven na v K e o alosientfch ti
tágach nebo zmlielýoh Židlý oh zredakce. 3lo ml o snahu řeč it sdejší problémy i to aejen reneračnf, oot Je myslia pro "aírovou koexistenci"dvou úplne
^
odl:ifiných skupí r lidí nutná a prtnoii'iélní. V técto éirAích hout1*3ontech Dtäle otacku tá^ za malichernost pova2«Ji, i kdyš Rť>Že b/c příóirou mnoha slébo. KoneckonoOr Židle
taky nejsou levná.
D i t * o brÄnisi s e proti cobrane vandali^
Který v kréieži t»euôs a kulečníkového stolu
vidím. To se alf etale t6k mSaío po vyjiti členku a souhlasíc
s t í c | l e t e k o v é h l e a k c * by ne^éii p ít nlc opolečnébo H touto ¿kolou.
Chápu podráždení s.Brernického. Dochol r u odporovat, protože a Jeho argumenty y sásade aouhls.BÍa a Jsem rad, že to bylo Jedním * případd, k;ly bs
tyto nepříjemnosti feftí r,^ už rzájeetno^ nevrařitOBtí a né hodný t i ^ýÔltkaKl ,sle
touto, podj* mne přímou a Čestnou cestou.
•
•
Jiří Oottw&ld

Jednodenní protestní Btávky. Kočník
studia mladých sl tímto činem "poopravil* Jméno mezi ostatními vyeokoôko láky. kteří se na naěl Školu stále
Ještě dívají z pozic minulých let, ale
na mnoha místech se naěe důslednost
nesetkala s Jásotem. V tomto ovzduší
byla připravována Akce 17.listopad.
Zákonitě se objevily názory, že Je zbytečné znovu provokovat a dávat najevo
veřejně svůj nesouhlas se současnou politikou. LInozí poukazovali i na zvláštní postavení naôí čkoly. Včochny hlasy
však zmizely, když se veřejně hlasovalo o to, zda stávka bude či nikoliv.
Byla odhlasována jednomyslně. Stačilo
věak vyjít po schůzi na ohodbu a člověk
slyšel náiory, před kterými musel ode Jít. Cením 81 vlastního názoru, a£ Je
Jakýkoliv. Ale musí být prosazován důsledně, nesmí být pružný a přizpůsobivý Jako *uma. Z té se Ještě nikdy nio
nepodařilo postavit. Jen díky této přizpůsobivosti /nebo zbabělosti/ se mohlo stát, £e ze stovky studentů, kteří
podepeali rezoluci určenou uV, se Jioh
značná řada stávky aktivně nezúčastnila. Někteří Ji dokonce sabotovali.
Hladký průběh stávky narušil: /mimo
názorových rozdílů/ Jen střetnuti s
ednotkou Lldovýoh .Tiilioí, která střeli a objekt školy. Poručila dohodu s
vsdením 'koly, vnikla na nači půdu a
zabrala státní vlajku, která v předvečer 17.listopadu vlále z okna posluchárny. 9yla to anj.d spíše akce vedení Jednotky milicí, protože její členové nemohli pochopit, Jak by někdo mohl odnést
naší vlajku. Vysvětlení velitele bylo
opravdu dokonalé. "Víme, 2e se vám ne sáme do v&šloh ukoi pléct. Ale to platí Jen v tem případě, že budete hodní".
Pokud by ohoř. měli atejná měřítka,
nemohl by ani Akční výbor existovat.Naštěstí se celé nedorozumění vysvětlilo,
a Akční výbor existuje na nusí škole
dál. Je připraven vystoupit a pomociorganizovat dalěl společné studentské akce. Je bohatší o zkušenosti čtyř "revolučních" dní.

¿

A na závěr sl dovolím Jeětě Jednu osobní poznámku. Budu velmi rád,
uvcdomíte-li sl po přečtení tohoto
článku znovu, oč vlastně studentům šIq
a uvadomíte-li si, že klid vytváří ten
nejldeilnejôí prostor pro manipulování s lidmi. Stávka byla pouze impul sem, který Jako kámen hozený do vody
rozvířil kola. Cíta věak ta kola byla
dále od středu, tím byla 9labôí a méně výrazná. Kámen byl vhozen do vody
se značnou intenzitou, ale opatrně
a Jeho objen nebyl příllú velký. Bude
nutné uvažovat 1 o Jlnýoh formách budoucích akoí. Stávkovat se věčně nedá.
Stávka Je mnohdy poslední možností ,
Jak dát najevo své názory, ilusíae však
myslet. HyŠlenky se vždycky dostanou
ven, a nelze Je zabít prázdnou ideologií nebo frázemi. Blíží ee pťosin oovó plénum. Bude to určitě další
mezník v křivolaké cestě, kterou Jsme
nastoupili v srpnu. Všiohnl, pro něž
ideje Ledna nezůstaly Jen slovy, ss
nemusí obávat. Odhodlání hodit kamenem v nás zůstalo. A zvýší se, pokud
budeme pod pozlátkem vid£t stále zřetelněji hliněné sloupy základů.
Přes to věeohno, čím žijeme^jsem
utále optimistou. A proto doufám ,
že první poplašné zvonění se ozvalo
za pět minut třináct a ne až pět minut po třlnáoté .

JEDEN Z BUFETU
"Ptme ľTondl, co to vidím
Zuae jaou
opilý 7 Copak ;)Ořád musejí tu kořaldo sebe chlastat ? H
"Ptne Korec, to mají tok: Když já oc
nopiju, hned jf-em jiný člov.'k. A copúk jsem tafcový ^pína, obych tomu
jinýau Človôku nedal taky nalít 7"
DTPLCVÁCTB
"Kun jedote, p^ne Lttvy ?"
-Já ? Do ProotíjoVo."
ToslySte, p..ru.. Kdyfc vy
rtíncU ,
ie jedete do ľroatčjova, jedeto jiotč 'io Cloiiou^c. Jrt kle vím, ¿u jtedote do Troot^jova. Tok proč 12c*te ? H
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Pomaly, ale lato sa b l í ž i koniec semestra, otúdiiná horúčka začína dosabovaC
vrcholný stupen. Zégočty, klasifikované zápočtj, skúBky...to vúetko znamená t a xiiálne áuôerné napätie, sústredenie a naplnenie každého kúska voínéao času užitočnou činnostou.
Blížia s a Vianoce, b l í ž i sa Hový rok. Každý t nás sa už teší na príchod domov, na stretnutie s rodičmi, známymi, Iudmi blízkymi.
Mysl let v takejto atmosfére na veci iné« v tomto prípade vlastne podružné,
na to neostáva čas.
Preto ea nenožno dlvif, že vzrušené debaty a hádky o študentskej samospráve prestali vzrušovat naše mysle
a ustúpili celkom do pozadia. Ostali
na ne snád len rozpomlenky-a čas
vhodný na rekapituláciu, na posúdenie
situácie s hlavou chladnou, raoionálne, bez afektu a nervozity.
Všetko to vzniklo začiatkom oktobra.,.& nemožno nespocenvit, ^Že slubne. Pamätáte sa? Poslucháren pri prvých prednáškach,úplne nabitá - nami, tak vedy<ghtlvýstl, Ivan Ľarek za
katedrou v póze rečníckej nadšeným
hlasom vysvětluje pohnute načdvajúoemu publiku zásady vysokoškolskej
mládežníckej organizácie, potom znejú
naéc pripomienky, názory a akúsenosti
väčšinou mienené ako snaha pomÔct a
vytvořit kvalitne, pružne a dobre pracujúcu organizáciu.
Rozpory ea objavili až v otázke,
ktorí z nás majú stát prví na našom
čele. Nepoznali sme sa a tak ea každý
návrh stretol s určitou nedoverou,
často i s ¿dozraním, že nebude daná
příležitost každému. Rozpory nastali
aj pri vypraoovávní návrhu stanov a k
otázke náplne práce sme ea /podotýkam,
že podnes/ vôbeo nedostali. Ti^to rozpory sa podarilo ako-tak rlešit. no
rle&enla boli vlao ako problematické.
Po dlhých prlelahoch bol konečne
zvolený orgág, ktorý mal reálne predpoklady konat dobre svoju prácu. Jeh^aláva však netrvala dlho. HneÄ
v prvý de svojej existencie sa začal
rozpadáva . Nastala éra známych *rezlgnáclí* Rezignoval kde-kto, no nie
vždy ten, kto rezignovat mal.
Prečo však tí, ktorí rezignovali,
urobili ento krok? Pre nezhody,nepochopení«, nedostatok sily přesadit
evoje stanovisko...7
Iste. Zaráta v£ak ich nezodpovedný
postoj k nám ostatným, k tým, ktorí
im dali svoju dôveru, ktorí verili,

že teraz sa už konečne stojaté vody
v tejto oblasti pohnd.JUc veol domyslia«. n
nemôžme nevldlel, Že ich krok
51ch
spôsobil v
u
i radoch
i M Bznechutenie
É ^ H I
/vec t* Už tahala pridlfib/ a v radoch
starších poslucháčov úsměšky nad našou nezreioaiou.
Nebolo vsak všetko
H M stratené.
M B H
Ha
AHB-om vyprázdnenú scénu nastupuj«
•firUO. Čosi, Čo tu eSte nebolo,neznáme, prítážllvé. Mnohí Jeho zays
zmysel
aniL podstatu nepochplll. Niektorým
iil názovj namohli pochopít, uko
vadij
sa môže vynímat povedzme pri názve
školy; malomeštiacké poolty, klišé
Ich myslenia? Hašll sa včnk ej takí,
ktorí správne poznali, že ČEKUv je
v momentálnej situáoll Jedinou reálnou 'silou,ktorá Je schopná vyvinút
iniciatívu h prevzlat správu vecí
našich do svojich rúk. Začali v notu
vidle t eoka, pretože' v aanom otave,
v zátku a dezorganizácli chell urobil to isté. Hozhodli
Oňm
aa preto konaf
a začali prehlaecvaČ: .Vŕta to soie myl
Svojim vystúpením vi ak nezískali
sympatie ani podporu väčšiny ročníka
-al
to lm konečne.ani neólo. Ioh
cie m bolo angažovat sa, čo late
aolno hodnotit kladne. V Kladno* rípade však nemožno kladne riodnotit
to, akým spôsobom a prečo sa cnosli
an^ašovat. Uzurpoval si moc na úkor
väčšiny, bez jej súhli*cu & poverenia
sa uiázalo byt nereálným.Preto v to^to "trucAHaŕ8 po dlhých -é¿meoáuh názorov prevládla tendencia doatař sa
k "moci" cestou achodnejžou; dohodou a CLKUCom. títalo aa tak aj z tltilu nutnosti oy£ Jednotní v nadchádzajúcich š t u d e n t c h „-viíeh.
Po dohode Cr.KUCa a IAni»u vyniká
prvý koaličný ABtt. Jeho činnost sa
obmedzuje prakticky na z*bezpečovavanle akolí v dobe Študentskej stávky . IleskÔr v pozjunenom zlození prerastá v stávkový výbor.

K

V dobe Jeho Účinkovania Ba plne prePanuje medzi nami anarchia a organiJavuJii oeobné klady 1 nedostatky Jeho
začný nihilizmus,
členov, ťnohí ea osvedčili, mnohí ea v
Tento Btav by nemal trvaf dlho,
Inašich očiach skompromitovali. Ktosi z
Bil medzi nami kolegovia, ktorí by náe
_členov ARSu 81 to stávky urobil prázdokázali dobre a ao všetkouwzodpoveddniny a odišiel na pár dní domov, hoci
nostou reprezentoval a viest. Spomepredtým stávku odhlasoval, ktosi preunieri len p<Liralen;i>ušek,Gilan, Kule,
kázal nedostatok taktu a aenzibllity
h'ováček, Janát, Gottwald...a dilôí.
pri Jednaní s vedením školy, ktosi sa
Prekážkou Je, že príliš často rokuje
prejavil príliš arogantne a autorltárcelé plénum. 3olo oj rozumné, vytvosky pri jednaní s naal ostatnými...
rit menší 13-14 členný orgán, ktorý
Oatáva však faktom, že dnes /e.XII.
by na semester, či na rok prevzal vo
1966/ neexistuje ARB, neexistuje CilKUc
väčšine otázok dlohu pléna: akési maani LARS,neexistuje žiadna naša organllá plénum, senát, Či parlament...
zácia, nemáme reprezentáciu v StudentVolba Jeho členov sa mSíe uskutočakých k iných orgánoch, Žiadnych riadne
nl£ na návrhy z pléna,alebo to možu
poverených zástupcov. Tí, ktorí tam sd,
by£ zástupoovla Jednotllvýoh štddljcd v podstate samozvancami - zaatupujd
nýoh skupín - nech sú aj tie na nienázory svoje a nie názory naše - a keačo dobré.
Že ich nik nedelegoval,nie ad za svoje
Velkým nedostatkom Je tiež, že dovystupovanie ani nikomu zodpovední. Dosial neexistuje konštruktívny program
posial nebol vytvorený a ani nezačal
organizácie v jednotlivých oblastiach
avoju č l n n c B Í sekretariát Aftdu.
Činhostl.
Kým takýto plán nebude exiatovač, organizácia nemé zinyael, Je iba formálnou,
alovou inštltuoiou. Je tiež pravdoy, že aj ked progrpfr bude a nebude sa plnil,
ude to zaae len formalizmue.
Vlietol si late uvedomujeme, že soe na škole, kde,by podobné problémy problémami byt nemali, že nesmisme v tomto smere zaoatávat zs ostatnými fakultami ale. že by sme ion mali daleko předčit.
co nám viac sluší? Byt vzorom, alebo odstrašujúcim príkladom?

¿

Iftor Niéponský
'

HÉKOLIK SLOV BTUDĽNTSI

»•dávno přinesl denní tlak zprávu,Že francouzský filolog G.Bchmidt,tlumočník
v OSM,mluví 63 Jazyky,Toto úctyhodné Číslo v náa Jiaté vyvolává smíšené pocity;
od nedůvěry v pravdivost takového sdělení až po hlubokou dotu k lidskému géniu.
Neohoe ae nám tomu véřlt,vidyt každý z nás sa už pokoušel nejaký ten Jazyk
»zdolať',mateřštinu nevy JínaJe,Víme,Jaká Je to "dřina",a nejeden z náe akončil
na polovlfiní oestl.Bituaoe Ja opravdu krltioká.Snad ui ae etalo naším národním
ryee» «na Jaayky chodit",na však Jimi mluvit.Tak to vypadá v širokých masách.
A oo odborná vařeJnosttSltuace tu prý není o nio růžovější.Na různých sjezdeoh,
konferencích a symposiích se ukázalo.že velmi Špatné mluví béžnýml svštovýml
Jazyky právé Ceohoalováol.Cím to je?Ze byohom anad Jako příslušníci malého národa méli malé aohopnoatltTo Jiaté ne.Příčiny Jsou tedy nékde Jinde.UŽ vás slyšíme
Jak Je sypete Jakoby z rukávu;zastaralé a málo efektivní metody,omezená možnoat
pobytu ta hranicemi,atyku s cizinci a$d. atd.Ano,ale při studiu Je přece Jenom
nejdůleiitéjší vytrvalost,píle a kázeň.Jazyk ohoe pravidelnost,systematičnost,
opakování.Chce velké vypětí vůle.
A ted se obreoíme na vásfmladí přátelé.Přišli Jste do školy s velikým elánem
studovat Jazyky.Máte k tomu 1 všeohny předpokladyjmládí,avéží síly,schopnosti
a témšř Ideální podmínky,o Jakýoh se poaluohačům Jlnýoh vysokých škol ani nesnívýuku v malých akupináoh,kabinet vybavený nejrnodernéjší technikou,Jazykovou
laboratoř a vyučovací etroJe.Jaou to zařízení nesmírné nákladné a bylo by hřích
Je nevyužívat.Je však nutné spojovat nové,moderní metody se starými,osvědčenými,
třeba 1 s písemnými domácími dkoly a diktáty - prosté chopit ee vôeCh nabílených
možností .A překonávat vůlí to,co Je nepříjemné,avšak nutnj.Mnohé možná pocltuJete jako omezování své osobnosti.Cožpak nejsou vůle,kázeň a odpovědnost jejími
znaky?Bez nich ovšem dva až tři tisíce slov nezvládnete.ílôkdy se o starých metodách tvrdí,že to Jsou metody středoškolské,Nezapomínejte,že ze středoškoláka ee
vysokoškolák nestává rázem.Teprve vstup do nového duchovního svéta podstatné
ovlivní tento přerod a ny učitelé ohceme být tomuto velkému přerodu nápouocnl.
Kolektiv katedry Jazyků
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2a pomérnj krŕtkou dobu studia mladých na naří čkole Jnerr slyéel u2 řadu
různých názorů ne telesnou výchovu
/dále TV/.Za tuto krátkou dobu ;r*me už
1 my - učitelé ladu zkuňeností,bohužel
nejen dobrých,ale 1 5jrtných,a to Jak
z povinné výuky, tak 1 doko.ics se zájmové ôlnnostl v oblasti TV.
Nechci polemisovat s názorem,¿e psát
0 tólcYýchovč v ryze "politických"
Představách není nutné.Vím, Že pouhá slova nemohou někohc kdo choe v životô
něcotíoktfzata při tom si zachovat "čistý fttft-přesvddČit o nutnosti nččeho,
CD jeíTÉ dnes podle svého názoru nepotřebuje.
3tejnč Jako vy l r.y ...ánie své představy,ovčem na£s představy už dnea musí
bft opojeny o hlubokou znalostí.Víme,
Jak by asi ideálně méla vypndat TV v moderní spoleČnostl.Gvóeiti najít cestu
k tomu,aby každý člen společnosti si
aktivní vyt\=ířel svůj vlantní pohybový
re M m ne i donucení, ale z vlastní potfeoy - to bud<» Jeôté vy'f.dovnt mnoho znalostí, préce a preev ičovéní.
ľľed- vno jfl*rr «lyCel v^rok.který mdie
ytt ur 'ltvm mottem ' 4ho pí ^apěvl.u:
"'lavéfc ^ÚLe b?t vzdelaný,přestože chodil do Školy".Bohužel pojetí TV pravdivost tohoto výroku na ěkolách v nnoiiécn
potvrzuje.Jistě nepřldi popularity TV
přísné známkování - ieudoláP-11 výmlk
předem bude známka ¿patné - udélá.Š-11
bude dobrá a poť.Píedstave TV Jako předmětu Jlstb pro mnohé n«ní přitažlivá
a prťvé emotlvnoet TV je neem/rn důležité.
ľV tak jako vňeohny ostatní složky
výchovy není umíatér.* ve vzduchoprázdnu,
ale nutné prolíná celý život Jedince
1 společnoetl oč narosení až au pozdního stárnutí.Bohužel «1 vétělnou až pozdS uvtdorujeme nezbytnost vékomého pohybu, potřebu odpočinku a to nejen payohlck*ho,ale 1 fysického.Nesmíme ee dívat
na TV pouze Jako na sport,nestačí si
Jednou za týden zahrát dvé hodiny kopanou a myslet, ¿e
uř v"» udolal pro
PVŮJ pohybový r - * itr .HaoptJc rus< o soustav..e a uvedonéle pěstovat pohybové
návyky - ranní a večerní ovicer.í, procházky .dechovou gymnastiku & pod.
Rytmus vývoj' naci společnosti ee
neustale zryc;iuje o hledání optimální
varianty životního etylu ee et-vá etríle
složitější . L-nes Je si o« Jusné^ils sféra
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TV se stává celospolečenským Jevem sociálním fenemenem.Pro v»e to znamená,;« se s tér.lto problémy nebudete setkávat pouze v hodinách TV,
ale i v celé řadě dalôích předmětů:
psychologii, fliooof i! ,aod ologil,
ekonomii ...Je nám vúem Jasné,í e člověk po draze ae musí podrobit rehabilitaci - tedy určité fcimú tělovýchovné činnosti,ale méně Je nám
Jasné,že může velrrl aktivně oddálit
si fysické stárnutí a to prévě vytvořeaíc. pohybového režimu.V tomto Je
TV "politická",Je v oouladu s cílem
nafií společnosti - všestranné rozvinutém Človfekem.I když toho 'mnohc
víme - ,není dosud fečení tohoto celospolečenského problému důsledné,
mnoho vefejnýcn Činitelů sl -o po řadu let neuvědomovalo,mnoho Jich
dodnes nedocenilo společenský cíl
a význar, TV,Vitrínou "politicky» se
ví o r v pouze v dobi OH a konání
Spartakiád.
ťrávtí u caí vních pracovníků Je
nutné mít plnou možnost poznání
těchto souvloloetí,kdy pohybový režim Je nutnou součástí pŕlroľ^néno
životního re íliuu. Připravujete at pro
veřejnou činnost a. prjto u.ucíte
znát i metodu Jaž ¿«Alt r y b o v ý re21 m nejei. vlastní,ale 1 vědět,kde
Je aktivní místo TV v ilvotu lidí.
katedr* TV na naôí ¿kole mí poněkud
hlubší funkci než katedry TV na oátčit.
nich čkolách.Chceme Jít ceatou,která
není Ještě profllapunrf a proto i naše ohuze bude trocr.u namáhavější,
ale ráme-11 formovat absolventy n-čí
školy pro veřejnou činnost,musíme
chtít víc než pouze to,aby uněli
upažit,lyžovat,hrá t kopanou ...
Podporu vei-ní ¿koly i ostatních
k a t e ^ r mán*» a spolu a nl^l budeme
přispívat k vytváření vašeho pílrozeného životního režicu vhodným pohybovým režimem.
Každá společnost v historii ei
postupné nařla svůj vlastní způsob
.lvota a proto 1 naše moderní společnost ple6 nezvykle rychlý ro.-vyj
Jistu n<.leznť BVŮJ optlnuUr.í . tvotní
styl.A Je 1 na ns«s tonu pvnrhat.
Alan Xoltřík,ved. h

Patel Sajner
KOLEM SLO LISTÍ

Guillaume Apollinaire
BULOUCHOuT

rfsttěTy na lavičkách
v trávš
• sáčku s bonbony
pláč u dveří

Zdvíhejme alánku

A pozorujme anih

PISme BÍ dopisy
Cekejme rozkazy

a síty
slova na rteoh
1 polibky
ztuhly Kolom šlo l i s t í
ptalo se šeptem
dlažebních kostek
na jízdní fád
podiioníob větrů

Pokuřujme z dýmky
Přemýšlejme o lásce
Máme tu kryty
Díváme ee na rfifti
Nevyschla studna
A »lato slámy se b l y l t í
Díváma se na vtolu
A nemyslíme na budoucnost

Průvan zavřel dveře
zabil dooela malou myš
a kolem š l o l i s t í

fflaíme s i ruce
Ony jaou bílým snôbec
Jsou růží a jsou vflelou
Tak jako budoucnost
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Tolstého román "Anna Karenina" začíná onou známou vštou: "Každá Slastná
rodina ie ôtastná svým z p ů s o b e m . . T o znamená, že ae nehádáme a když nékdo
někam odchází, řesne kam jde a proč tam Ide.
Bylo to v nedéli 8.prosince večer. V "Televizních novinách" proběhla
krátká správa o jednáni naší vládní a stranické delegace v Kyjevě. Zpráva,
jakých byle pred rokem celá rada. Tehdy jsme měli omluvy! Direktivní řízení,
kabinetní p o l i t i k a a jiné nástroje mocenská p o l i t i k y . A dnes, kdy převážná
v š t š i n a národa skládá důvěru svému vedení, dnes, kdy všichni chápeme s l o š i t o s t jednání, nejsme informováni v dostatečné míře o otázkách, které l i s t ě
nejsou osobní z á l e ž i t o s t í strany a vlád? a nezasahují jen úzký okruh l i d í .
Kevíme, kdy a kam odjedou naši představitelé, nevíme o čem lednalí a na
čem se dohodnou! Nejde o to, abychom jen důvěřovali svým zástupcim, ale aby
cni důvěřovali také nám. Je nutné včas ř í c i předmět, výsledky a důvody svých
jednání. Nemůžeme dopustit takovou informovanost, jaká byla před Lednem. Vytváří sa tím mnohem horší situace, než vyřčenou pravdou. Chceme přece v ě ř i t ,
l e se jedná takovým zpAsobem, za který se nemusí nikdo stydět.
(Ir)

