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Mezi těmig, kteří měli připomínky k prvnímu dvojčíslu, Ref
lexu se našlo v e l m i
mál©
těch9 kteří je sdělili
přímo redakci© Některé byly velmi dobré9 ^íné méněá
jsme se vyhovět těm^ které jame považovali za
© © ©

Není však naším ťimysl
TVÄ1
+ á je
3 ajiná^a
<* °
se znova. o
skutečnost © Těch^ Jrterí melx své výhracjy bylo .dost
že ty se redakci doríesly prostřednictvím nejrůmějších lidí 4
jako Že ten a ten říkaly že je to pod úroveň jiný z a ž e aé
to nedá číst©©©Zajímavé je9 že to byly většinou doslova zárom
§9
99
jící kritiky^ středem kterých se stal King of Mamaxa
už to byly řeči o vulgárnostech^ neseriosnosti vůči Dopravním
podnikům9 pivní mluvě 0 0®
Ne že bychom se kritice vyfe
hýbpli^ naopak^, je v mnoha případech velmi dobrá a může hodn
pomoci© Bohužel, většina těch t©zv© připomínek.se jen v něčem
íourala^ ve snaze něco-konstatovat nebo se dělat důležitým©®
To nevíme® A také se podle nich nehodláme zařídit©©©nebol
li už někdo výhrady není přece nic špatného na tonv
li je tai^g kam patří© Teprve^potom budou mít pořádný smysl
i odezvu©©. Tak by to alespoň mělo být©
rovněž zjištěni
xpomínek se týkalo toho^ c© by v Reflexu být
mělo© Taková / jako připomínka/^ která by říkala^ co by tam
být mělOg, nebyla prakticky ani jedna© Což je trocho spatné
Protože právě takové věci
-V»-

©

© @ ®

©

O

bychom slyšeli ze všeho nejraději© Nebol se sna
článkyg o kterých se domníváme^ že ai je
čtou| chybí nám však patřičný kontakt a riaše snaha pak
znít jako jednostranná © © ©

Jeden studijní vedouc
říkal - 3»50 Kčs $ to je pro študáka hodně peněz©.©© profi n
te levnější© A takových .nlasů bylo dost© Využíváme této př
ležito^ti k tomu^abychom vysvětlili^ proč stojí jedno číslo
tak "horentní" sumu - 3K£s 50 hal ©
<r>
•Tedy pro srovnání ©Stránkový
rozsah předchozích jroSnlftflc
.4xftoK^_rsi8 45_stran a
Letos je stránkový rozsah asi 60 stran9 tišt
rotaprintem9 který se mnohem lépe Čte© Od tohoto čísla má R
flex novou obálku9 na rozdíl od původní jednobarevné tvouba řevnou a lakovanou © T o všechno znamená o něco větší výdaje 0
které se musí projevit na ceně©©©. Podobně jako to9 že
papír
nemůžeme získat za tak levnou cenu^ jako dřív© A nová techni®
ka tisku w to je problém^, o kterém jsme dlouho přemýšleli© A
zvolili jsme rotaprint©©© Těm^ kdo mají námitky vřele doporu«
čujeme9 aby si laskavě porovnali tisk náš s tiskem ročníků
předchozích©©©/ čímž nemáme v ťimyslu nijak snižovat jejic.h
kvalitu©/

Mrzí nás celkové pojetí řa
dy studentů g> pro které je najednou taková cena příliš mnoho T
Jakoby se mnohdy jindy neutratilo mnohem víc©©® Uznáváme^ že
,ie cena poněkud vyšší / ve srovnání s minuUmi ročníky /•

jinak jde o vše vskutku velmi relativní® ®® tedy o to jak koho
"zruinuje^$ zaplatí-lx jednou za caa 3$50©«®
je
Toto druhé d v o j č í s l o
v
poslední v letošním školním roce® Proto se přSdem loučíme
tomto úvodníkuf dlouhém a pochmurném® Ono je dost těžké
si z věcí G, o kterých jsme tady psali 9
Nakonec jedno velké přání®' Letošní
redakce má pouze čtyři píšící členy© Což je vskutku
minimum^ jaté Reflex očí áob svého založení nepamatuje®
Dříve se jejích počet pohyboval kolem 10-13 / uvedených
v tiráži/® Potřebovali bychom mezi sebe někoho dalšího
pár lidíf kteří by tuto práci dělali ee stejným zájmem
jako my® Budou mezi námi vřele vítáni všichni j>
kteří by chtěli psát^ stejně
jako
ti
? kteří by se chtě«
f
M
li přiřadit k našemu * umělecko~technxckému souboru®
redakce

Reflex

otázky
UMék d

©

I F L I X U odpovídajíc prof © Snaid, děkan
FBL & profV
9 děkan LFH<^

N á I Dd

o

ďoc»

d§kan
FVX»
UK
s
I

r* 19UL t aeirěiíhš* Studia aa Lékařské fakultě UK v Prase
v r© 1 9 3 6 P © krátkém působení na chirurgickém oddělení
il na X© gynaeko 1 ogickou kliniku^ kde kromě malď
í okupace působí doposud© Zpočátku pracoval- jak©
* v sv 1953
habilitoval v oboru ^rnatkologie
a poroanicrvi* Jťrofeeorem byl jmenován v r© 1959e> •
AKADEMICKÉ FUNKCEg- V letech 1954-62 zastával funkci proděkana FVLd
1963^66 funkci prorektora UK pro lékařské fakulty©- Děkanem FVL byl
svolen v rw. 1966©

Mil©

děkan FDL UK i

Narozen jv 1922 v Hořících© Studia na Lékařské fakultě UK v Praze
dokončil w To X949®> Nejdříve pracoval na dětských odděleních mimo
Prahu| pak nastoupil na děžskou kliniku prof©.Švejcara * Ifde pozdě
ji začal pracovat v oboru tělesné východy a rehabilitace dětí«, Ha
bilittíval se v oboru tělovýchovného lékařství v roce 19§2© Nyní ~
je r&ůmmím katedry tělových©. lékařstvím Pracuje hlavně ve směru
otázek zdatnosti a výkonnosti dětské generace^ v otázkách rehabilitace dětí a dospělých© AKÁDEJ£LCKŘ FUNKCEt Y letech 1961-62 byl
proděkanem pro výuku na FDL© Děkanem FDL byl zvolen r<* 1962©

dekan LFH UK s
Narozen rv 1912 ve Švermove u Kladna© Studia na Lékařské fakultě
JK V Praze dokončil v
1938© Působil na interním oddělení na
Kladně kde se zabýval chorobami z povolání a pracovním lékařstvím©
Po okupací pracoval ve stejném oboru na Ministerstvu sociální pé->
če 9 ředitelství hutí a KHES. Pak přešel na LFH* V roce 1956 se halili t oval v oboru hygieny práce a chorob z povolání* Profesorem
bvl jmenován v r© 1961® V letech 1960-65 působil jako velvyslanec
v" Jugoslávii a Alžíru,, AKADEMICKÉ FUNKCE: děkan LFH v roce 1959/60.
Nyní byl opět zvolen dekanem LFH v roce 1966®
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výehovaw naš í eh posluchačů
ní kázeň na fakultě«* ab;
ti $ i m
naší fakulty* si byli v dona podílu o
V tomto funkčním období
kul tg takg> aby bylo
jež by svým rozsahem
te ^
FVX»
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G Stanovil je
jeden WLemí
jíž od prvních ročníků.
VB'
mi û
na o
chovávat více v evolučním
otázkám a aby jejich disposic
diatra
ly co největšl©
v jin
budování
nik a teoretických ústavů j
lé© Přál bych si
soběstačná a ala
te©oj 0
ván asi

-

Q

a úcty nejen
svëfena
upevnila pracov
£ dobrá jméno
k ní mají©
osud naší faro zvoj tak vý
ŕô
vymi spolu
naši fakultu t

p

9

aby byla

cela rovnocenn

<a*>

více çedi
<:> N
vývojovým
oSnost

©

vedle dětslqých kli
pr© do
a p© y
str
měl

profV ŠNAIB £ Nerad to říkám^ ale .snad mi všichni porozumíš nesou stavnost a malou pracovní kázeň© Mám pocity že jím eh^
bí toř o Sem jsem hovořil v odpovědi na první otázku <=>
pocit spoluodpovědností za dobré jméno naší fakulty© Mám mnoho důvodů. proč nejsem spokojen a našimi studenty i když vím* že by byli ^
schopní svým pracovním úsilím, svými studijními výsledky daleko vxe
podpořit naši práci© Pokud se toto zlepší9 mám. sa to* že nebude dů vodu. jim něco vytýkat®.

ioe* MÁČEK s Co by eh jim vytkl? V£te& já id představují studenta at®
dieí^y jako mladého člověka^ který je pro svůj obor 2a®
pálen a současně v něm má svého koníčka«* A tomu tak u
našich poslueha€Ů snoh^y není«* Nejvte mi vad£0 že,někteří studují Jen
na skoušlqr a po vykonání gkoušl^ z některého oboru tímto ten obor pro
většinu končí© To je skol zůstávat v průměru a neodlišovat se© tľ vet®
Siny posluchačů mi vadí^ ie nemají lápal pro danou věe 0 nadšení a ně®
kdy jim cftybí £ Sirost- a útočnosti často bych byl rádg> kdyby sd ©po«
novalí| dá se řŠki« že jsou"poslušní% Siré násory neprojevují dost
etevřeéě a dobře» Jsou dost pasivní©

prof© ŠVESTKA i To je těžké© Naše generace si vždycky dává měřítko
*jak jsme žili sp»,-*" a měřítkar která srovnávají
vlastní zkušenost se životem dnes^ nejsou myslím zce®
la aprávnáo To však^ že dneska mé prakticka kažc|ý zajištěnu otázku
esristence a životní perspektivy, vede některé k představě^ že výsled®
kil lze dosáhnout he% boje^ bez obětí ^ bez práee<* Bohužel takových
studentů je dost i na naší fakultě«* A to-mne velmi mr^ío

profo ŠNAXB s Jam.dost na rozpaeíc&g za co bych mohl naše simde^tgr
v současné době pochválit^ Ale
velmi nás potě®
lilo ©hodnocená Jejich pracovního ůsxlí pri výstavbě
kolejím Wáwe radost z téfco^ že nebgrli mezi těml^ kteří v minulém ro®
ce tak nedůstojným spůsobem projevili svůj postoj k současným politi®
ckým událostem©. A tské z. tonb^ že se téměř ne'vyskytuj í př£pa<^y^ kte®
ré by musela řešit diseiplináínl k o m i s e 1^1 bych však velmi rád^ kd^

by k tomuto výčtu přibyly ještě dobré studijní výsledi^
íoco MACEK s Pochválit bych mohl tu menšinu studentů^ kteří pasivní
ne jeou<s> BohÉžel těch není mnoho9 ale jenom takové jádro^
dá«li se to tak říci© E^l bych velmi rády kdyby jich by®
la alespoň polovina^ protože Je důležité * aby stud&atx měli vždy ně«
jaký cíl^ který by se snažili realisovat a uplatníte Studentské hnutí
přece vždyclgr bylo urfiitá avantgarda a mladou krev soy potřebujeme v
jakýchkoli náborechp ve vědě v v medicíně obzvláště Jako celek bych
studený pochválil za to* že studium berou v podtatě vážněl
-rofV ŠVESTKA s X když Je řada případů o kterých jsem se zmínil ve 2&
otázce9 r^rslím0 že většina je dobrých© Někteří méhě0
jiní viee o Libí se mx p zq Jsou otevřenější^ sebe vědo®
ač jsi a mají méně zábran^ než jsme někdy- sávali lay©

PRÁCI t

profV ŠNMD t Měla a mám ssa to, že v budoucnu bude mít ještě vit Si
místo na naší fakultě® Má u nás už desetiletou tr*Ji=
ei9 Je však nutné , aby studenti9 kteří takto chtějí
pracovat ¡^ splnili nejdřív© základní požadavky t©J® prospěch a základ
*
n£ studijní povinnosti® Teprve pak se mohou věnovat cílevědomé rěá&W
ké práci pod vedením zkušených užitelů® Je to ta nejlepší příležitost.
jak si na vlastní výzkumné činností ověřit závažnost rókterých údajů
a možnost upatnit vlastní názory®
*
MÍČ:

tou práci podporujeme®
myslím8 že je zajímavé«v
nv
itu než Bóm GSM© Snad je to tím
náplň- studentských vědeckých praeí je vě&né^ eož ae
ei nedáer Ten vystupuje často jen jako oficiálni instituce' be
kref ní eh činů® Studentif kteří pracují v SVK budou mít vždy yrcítý
náskoky protože se naučí
rmo
eovat na vědeckých oracoví§
individuálně, vždy mají zajištěnu
škerou podporu
a© xroenu ae mi nelibí^ "
začne-li někdo tak pracovat. ^íská" tím velké sebevědomí© To je ovše
pochopitelný —
- —
tane do opravdových
^ych problémů^ toto sebevědomí ¿tratí©
todílei

p m ť v šVESTKá s Vždyeky
či n

^ ^ ř í t lepší
minky» než jaké byly dříw Jen bych
© Káždý si však marní uv
bylo
ve studijní době9
a«

O

C^

Ä

t

i oral

lze

ou praei
obětovat v
9

_

O

ný čas©

REFLEX i JAK JSTE SPOKOJEN SE STUDIJNÍMI VXSLEDiOr
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výjimky*
t©
$ A
Š M I D s Nejsem
n
Snad i proto * ^e v
* eyu^aouc
vj-a*
0
a
kteří ze zahraničních sžudentň jsou na fakultu p H
Špatné výslecOgr si nevysvětlujeme jenom jazykovými potížemi
&
to f, aby mohli
Snažíme se jejich soustředěním vytvářet podmínky
fakultě co nejvíce poznatků
využívají z je už ie.iieh záležitost«* Velmi mnoho z nich opa
kuje r o Sní ky* u mnohých jsme tyli nuceni pro studijní neúspěchy přerušit studia® Máme za to, že daleko účinnejší pomocí pro naše zahra.um nabl
hosty by bylo vytvoření postgraduálního studia $
mnohem lepší možností«* Neznamená to ovsem
ovšem, že bychom odmítalic por našim zahraničním studentům* ba právě naopak* Očekáváme od nich»
jako od studentů naších^ odpovědný postoj ke studiu,. Musí
uvědomit, že mají tytéž povinnosti a že jakékoliv zlehčování a usad
nevání studiaf byí v dobrém smyslu* by mělo neblahý vliv na celkovo
1 i
úroveň vzdělání f
O

O

« •

&

ZahraníSníeh studentů máma na FDL málo^ protože jsme ee
dohodli e
že budou studovat hlavně tam® Někteří
kteří u nás studovali ^
to b^ly ale výjimSy a vcelku lze řiad^ že
kteří u ná
níg> jsou v průměru slabší^ než naši studenti o Oršem z
počtu nelze dělat nějaké" závěry© Nevím, zda tato forma studia u n
v ČSSR je právě ne jvhodně jšíp myslím ^ se by bylo daleko lepšíř
naši učitelé působili v rozvojových zemíeh© Takto jsou zahraniční
posluchači vrženi do zcela eisího prostředí a jejích adaptace je těl
G>

pv®to ŠVESTKA % U nás totiž žádni nemáme o Iflohtt ££e£ pouse

na aěo V go&vojo^fý^

je situace vskutku kata^

Je naší in teraatílonální povinností
jim a umožnit- jim stuái vau fgniká při nim určitě řada potili g
ti se® při@há&tjí
seela jiného prostředí p. často p l m předsudků
nedůvěře, Musíme st snažit hledat c e s t % jak jim pomoci a m
myšlenku navrhovat © Slkáa^l i pomocip nemíní m tlm, Ée by měli mít is
nás studium snadněji í© Polko
která je k nám poslala® mb^ dostal
Fi T
k.*
REFLEX s HOTSLÍTEg, ŽE SE M E Š N Í MEDICI DOVEDOU BAVIT f

prof*© ŠNAID % Nepochybují o tom© Mám však vážné důvody předpokládat9
že naši studenti mají nedostatek příležitosti k torno,0
aby se dobře bavili© Jsem si vědom velkého dluhu% který k ním máme
že nemají prostředí g, jež by vytvářelo vhodný rámge
pro ušlechtilou studentskou, zábavu© Společenská a kulturní úroveň
našich studentů je dobrá©- Měl- jsem příležitost se © tom přesvědčit
při návštěvě jejich TOustředšní na horách a v létě u vody©

doe® MÁĎEK i Abyeh byl zcela upSímoýg ták nevím©. Jistě se .dovedou ba
vit9 poKud jsou aami^ ale jestliže přijdu
i ni^ ták^
jsem "cdsí element* a to už-není ono ©-* 4JXH0IC iiJiit 0 tom
vůbec nepochybuji© Ovšem formy zábavy dříve a nyní jsou dosti roiiílné© Příčiny? Jiná doba^ jiná ge®traoe9 jiné podmínkyd jiné vztahy» Nevím0 zda organizace volného Času dnešních mladých lidí je
la ideálním Jistě' převládá pasivní zábava nad aktivní© Za t© ale ne«
nůžeme vinit pouze mladé®. To je dosti charakteristické pro dnešní d£
bu. že se zábava stává záležitostí pasivního přejímání ne$ aktivního"
vytváření© Samozřejmě^ co studentům chybír jsou studentské kluby *
Zob rým příkladem v tomto směru mohou být studenti v Polsku9 kde Jsem
sám v několika klubech byl© Nedávno jsep mluvil s primátorem
Cer^
nýjp, který mi řekl^ že bude brzy otevřen studentský klub v kavárně
Vltava© Což je myslím výborném Musím také říci0 že postrádám student
skou legraci a satiru a u mediků zvláště Vůbec studentům často e h y ^
tí humor a někdy se mi zdá^ že jsou až příliš studení© Ale jak říká$,
těžko se k této otázce moha* plně vyjádřit©. Znám mediky pouze ze Školy a z oficiálních vztahů^ ale jak tráví čas mimo Školu, to většinou
~erím9 což je jistě chyba<* Určitě by bylo velmi dobré ^ kdybychom se
zohli se studenty setkávat zcela neformálně a lépe je poznat na
"neutrální p ů d ě % Třeba ve studentských klubech^ na večírcích, epolj^

čných výletech atd^

^

pmřo ¿§NáIB i Nesouhlasím s nimi© 1 kdyl naSe spolgSnost vytváří podb>
mínily pro tOg aby mladí lidé mohli sňatky uzavíratd mám
sa to* že pracovní povinností na
školáeh a na
lékařské fakultě obsrláSti* jsou tak velké* Se nedovolují spojovat
tyto povinnosti® Nemámená to oet^ovánf jejich aipolečenskl svofeo®»
Jeslím vSakg že uvědomí®li si studenti svou" odpovědnost vůči sobě*
rodině* společnosti a učitelům*. měli by sí všichni rozvážit tento Jři«
•o tni krol a počkat § ním až do dofeyg* kdy upevní avo^e společenské
postavením Pak jim sňatek přinese mnohem více uspokojení n i f obáébí
stuá#ntékého života«*

prof& ŠVESTKA % Uzavřít sňatek « to je otázka odpovědností ^ kterou si
masi každý rozhodnout sásu* Je těžké někomu do toho

pro:ř<* ŠNAIB i Odbíjená a košíková* Jsem příznivcem Slavie VŠ a to obou
Imenovaqýeh oddílům Ze studentských let ve m g ne vy blažila náklonnost ke Spartěr k níž ae doposud hlásím®. Jsem
však zklamán tím fandovstvím^ jak jsme ho v současné dobš viděli®.
Ještě donedávna jsem byl předsedou Slávie LP<* Musím říci* že jsem. teto fUnkei dělal rád a že se mi po ní stýská Jakmile budu mít dostatek času* rád se vrátím k tesu kteří, zabeipečuji a organisují tělo«*
výehovnou prácá na naší fakulfé»

d©(§0 MÁČEK s U této @tážk$ mlmim Sásteěaě jako orofesiouál <= to
mammá jako tělovýchovný lékař Při väeeh příležitostech tvrdím a budu tvrdít0 že sport se musí dělat pouze pro vlasteí potěšení* s radostí a chutím Je velilqr rozdíl mezi
90
ním a sportem ^divadelní® - profesionál i smssio Sport mám rád který®
kol£s nejraději lyžuji a hraji tenis® V mládí jsem byl nějakým přeborníkem v šemu© Sportovnímu klubu nefandím žádnému P&ndovství
mne hluboee znechucujem Pokládám ho %a davovou psychosu^ v níž
stupují do popředí ixejnížäí vášně^ šovinismus atd© Jsem zásadně

prtx fandění$ které u nás vidíme©
proř© ŠVESTKA s Nejraději mám fotbal© A komu fandím? Budete překvapení g> je to SONP Kladno©. Jednu dobu jsem tam dělal
sportovního lékaře ® A vždyel^ jsem byl Kladeňák©©®

prof© SMJB

Nemám® Lépe řečeno - mám rád vtipné snekdo^r* neumím

I

je však dobře reprodukovat$ takže byeh vám těžko mohl
některou řící©
cloe© MfilSlC I Moje ne ¿oblíbenější je vidyclgr ta ne ^novější a ta po®

slední& kterou nezapomenu a kterou si pamatuji© Oblíbených anekdot mám několik^ ale ¡syslím^ že by se na £
tomto místě ne^Iy raději reprodukovat©
V
t

prof© ŠVESTKA š Vyželel ji německý publicista

Když I^fthagoras objevil svou ^áámou větu g tak z radosti nad svý® objevem obětoval bohům sedm volů© A
cd té d©bjg> když se na světě objeví něco nového g> všichni volové
bučí ge strachu^ aby také nebyli obětováni,©

prof0 ŠNAXB § Je. toho mnoho© ÚkolyG> které máme všichni na fakultě
v současné době9 jsou velmi náročném Těžko by se nám
je dařilo plni 1 9 kdyby s@ na nich nepodíleli všichni
na fakultě stejnou měrou® A ucelím tím i vásf naše posluchače© Snafili jsme se pro vás vytvořit dobré podmínily - i když zatím máte
ještě důvody nač si postěžovat© Víme o některých vašich objektivních
^říčináehg, proč se vám práce nedaří© Ale mladí lidé by měli umět
5-7é potíže ovládnout© A jedinou odpovědí by měla být dobrá studentská práce© Dokážete-lí toř budeme z toho mít upřímnou radosti Jestlí-e se nám podaří mxitýrn úpravami zlepšit studijní výslediqyg> nebu=>
ie^ie šetřit Sasem a úvahami o tom. jak je i dále zlepšovat a velmi

rádi se zamyslia» nad všemi připomínkami* se kterými k nám přijde«
te& Přeji vám ve vaSí studijní jmámk a studentské práci mnoho rados=ti a úsp&ehťU
ďoek- MÁČEK: i Iforslím* že le velmi pěkné být mladý* Já sám mám něk<^
blíž ke stuaentům než k lidem druhé strany generaee*
Ovšem* dosti mne mrzí* jak jsem již říkaly určitý odstup a generační přehrada* která se občas objeví* Chtěl bych* aby
můj vztah ke studentům byl neformální* lidský* A studentům bych přál,
aby vždycky měli nějaký zájemj, bylí pro něco zapáleni a aby měli
smysl pro humor* který ^im velice často chybí* Já sám jej pokládám
za věc závažnou a lituji ty* kteří jej nemají*
A na závěr % podle mého je hlavní* aby studenti vždy žili v současné době* aby byli současní*
prof* ŠVESTKA t Já bych vám jen popřál* aby ten váš časopis skutečně' vzkvétal* Aby se stal opravdu obrazem kulturního* společenského a politického života mediků všeoh
tří lékařských fakult v Praze a třeba i všech lékařských fakult
Uhiversi^jr Karlovy*
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Za rozhovor děkují
Iva Mališková a Jaroslav Kostička»
.V
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Alá neusnětef protože jinak byste si nemohli přečíst povídání o
zapomenutém výročí první narkosy«0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jistě všichni znáte prostředí operačního sálu na začátku operace®

n
Ležte klidně a počítejte od jedné©®*.

w

Anestesiolog pacientovi?
M
Pacienti Jedna^ dvě^ třif- čtyři r pět, šest, sedm®

© .

© © ®

Velmi brzy začíná pacientovo počítání slábnouto©©

M

Anestesiologs Ten pán tedy usnul spolehlivě® Dostal narkosu®
"arkóza - doslovně přeloženo <=> znamená omámení, jinak též uspání
rfe^ operací f používá se od roku®®®
i o to výročí se vlasrně jedná® Používá se totiž od roku 1846^ te
v právě stodvacetjeden rok
©

w

TF* - " I

. .

R

•
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•

ľríve, před těmi stojednadvaceti lety, operovali lékaři při plném
T^domí pacienta® Jinak to nešlo* pacient musel být člověk statečný©
ude leželo plno lidí připravených k operacím^ v Evropě i v Americe. Všichni sbírali síly k tomu, aby vydrželi všechny bolestí ±
tahové operace® Pacient musel být opravdový hrdina, když se ope <=>
rsci podrobil«

Stalo se to 16® října roku 1846 v nemocnici v Bostonu® K taměj
if j chirurgovi doktoru Warrenovi přišel neznámý člověk a povídá
"Jmenuji se William Greene Morton® Jsem zubní lékař® A znám
e-ství bezbolestné operace®"
-AA0
®

Dr. Warren nechtěl věřit svým uším. Nemohl pochopit, proč při
chází dr. Morton přímo k němu. Vždy3 by mohl s takovým vynálezem
vydělat spoustu peněz.
Pravý účel návštěvy se však dr. WArren brzy dověděl. Mortonovi šlo o to, aby mohl vyzkoušet svoje tajemství v nemocniciř přímo při operaci. Dr. Warren však za žádnou cenu nechtěl svolit...
Toho neznámého zubního lékaře nakonec vzali k jedné operaci,
on podržel pacientovi u nosu kulovitou skleněnou lahvičku s či rou tekutinou a poručil mu, aby zhluboka vdechoval výpary oné tekutiny.
Doktor Warren tomu zpočátku moc nevěřil, dokonce ani tehdy ne,
když pacient chrápalo A tak vzal jehlu a zkoušel pacienta tím, že
jej píchal. Ale ten spal, jenom trochu zabručel, když se ho jehla
dotkla? ale jinak nic. Vynálezce Morton se usmál a řekl Warrenovi,
že pacient je připraven.
Chirurg nasadil skalpel' a začal hloubit první řez. Pak se zastavil. Čekal to, co dosud vždycky následovalo - na výkřik bolesti, na škubnutí celého těla. Ale nic takového nepřišlo. Ozývalo x
se jen spokojené chrápání.- Pacient hluboce spal.
Asistenti měřili puls nemocného a nastaveným zrcátkém pozorovali dech. Všechno bylo vvpořádku. Tep byl sice nepatrně zvýšen ,
ale nebylo to nic zneklidňujícího.

Fo deseti minutách operace skončila© Všichni kolem operačního
atolu se stále ještě tvářili nedůvěřivě, jenom pan Morton byl vítězoslavně naložen® Bylo ticho a všichni čekal i, co bude dál 0 <s> 0

Onoho dne tedy zyčalo nové období pro trpící nemocné® Skonči
la doba, kdy museli vzít pacienti veškerou odvahu, aby se položi
li na operační stůl® Zubní lékař Morton nastolil novou éru medi
cíny

Od první operace v narkóze uplynulo dalších 39 dní a v boston
ské nemocnici podnikli dvacet nových operací® A teprve potom byla
odeslána první zpráva do Evropy e
To bylo přesně 24® listopadu 1846® Dopis cestoval nejrychlej
ším poštovním parníkem a dorazil do Londýna 16® prosince® Byl adre
sován doktoru Francisu Boottovi na Gower Street® Ten si ho
3em přečetl a okamžitě usedl, aby udělalH dva opisy tohoto důle21
tého liétu® Jednu kopii poslal slavnému odbornému chirurgickému ~
Časopisu "Lancet" a druhou hlavnímu chirurgovi britské říše^ Siru
R. Listonovi z londýnské universitní kliniky®
A když doktor Boott tuto důležitou prácí vykonal a rozeslal
zprávy o narkóze, spěchal se svému sousedovi, zubnímu lékaři dok
toru Robinsohovi
®

•

—

•

—

^

Doktoru Boottovi se totiž zdálo, /a měl pravdu/% že vlastn
trhání zubů patří k nejjednodušším operacím, a tak to chtěl vyz
koušet. Už 19® prosince byla provedena v ordinaci dr®Robinsona
zajímavá operace® Jisté paní Lonsdaleové trhali stoličku,
držela pevně«, Kromě zubaře byli výkonu přítomni ještě dva chirurgové; zkrátka operace, jako kdyby šlo o bůhvíco®
Ta paní byly ovšem pořádně vyděšená, když viděla tolik dok torů. Ale neměla čas o tom přemýšlet, protože jí uspali® Podaři lo se to náramně® Paní Lonsdaleová ani nezasténala a všichni v oů
íinaci byli nadšeni <s>
Výsledek operace oznámili hlavnímu chirurgovi Siru Listonovi®
A ten pak jen o dva dny později operoval také v narkóze® Amputoval
rozmačkanou nohu a byl to dokonalý úspěch®
w i
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Zpráva se tenkrát rozletěla po Evropě jako blesk® Stalo ae9 že
skoro současnějen o jeden den později« zkoušel své chirurgické
štěstí jiný lékař9 tentokrát v Paříži* Byl to dr® Joel de Lamba «
lle® Také zkoušel narkózu® Ale sám na to nepřišel® Představte
že mu lahvičku u nosu pacienta nedržel nikdo jiný než sám William
Morton®
Ano a ten původní vynálezcet zubní lékař Morton®
Přicestoval totiž do Evropy stejně ryteMe jako dopisy se zprávou
o první narkózee

A měl strašně naspěch® Potřeboval si právě zde^ v Evropě, udě«
lat reklamu jako vynálezve^narkózy* Ve Spojených státech totiž
hned po první úspěšné nerkóze vypukl ostrý spor mezi ním a jeho k
kolegou a partnerem chemikem Jacksonem® Oba shodně Načali prohlašovat^ že to byla výhradně myšlenka jednoho z nich a nikoliv spol
léčná, a každý pochopitelně tvrdil, že ta myšlankg byla zrovna je
ho® Ohlásili také pod svými jmény patent tohoto uspávačího prostře
dku pod jménem "ĽEOTHAĽ* ® A na základě patentování ti dva pánové
vyžadovali od každého lékaře, který by jejích prostředku použil,
v
vysoké licenční poplatky® V Evropě se ovšem poznalo okamžitě,
se pod jménem Leothal neskrývá nic jiného? než obyčejný éter, kte
rý byl znám už tří sta let všem chemikům i lékařů

Proč vsak byla narkóza takovým překvapením^ když byl éter znám
už tak dlouho? Prostě proto, že dosud nikdo si účinků éteru nevšjf
ml® Přišel na ně až pan Morton® Ale i on měl zřejmě nápad, který
čerpal ze starých pramenů® Protože už před více než čtyřmi sty le
ty dokázali mniši rádp domonikánského jakýmsi tajným prostředkem""*
učinit svého klášterního bratra necitelným k bolesti® To bylo kde
si v Itálii a zachovala se stará rytina^ zobrazující mnichy, jar
V
svému spolubratru přidržují u nosu tajemnou nádobu® A možná, zeÄ
zrovna tahle rytina poskytla panu Mortonovi nápad s éterem«

Dr® Morton však neměl v Paříží úspěch® Jeho narkóza se jako z
udělání ne a ne podařit® Dodnes nikdo přesně neví^ čím to bylo ®
Ale nejpravděpodobnějším vysvětlením přece jen bude? že měl obzvláštní smůlu na samé pijáky a na ty, jak známo <§> ® <3>

J

J f t é j e z e pan Morton spěšně odcestoval zpět do Ameriky
+
couzsxi^ léJcari
že je to typicky
lékaři prohlašovali o jeho
. . narkóze,
*
*
z Ameriky® A operovali své pacienty dál bez narkózy®

Tehdy se vůbec vyskytlo kolem narkózy mnoho problémů® Lékaři vel
mi brzy zjistili9 že éter má ještě jiné účinky a že na některý
organismus nepůsobí jako uspávadlo* ale zcela opačněf povzbudivě a
dráždivě® To zjistil v Německu profesor Dieffenbach^ když sám vde®
choval éter2 aby věděly jaké to je® Protože náhodou trpěl dosti v^
sokým krevním tlakem^ začalo mu "klepat^ srdce víc než se doporuču
je a na své klinice proto pokusy s narkózou zastavil® To však nebyl
u tohoto věhlasného profesora jediný důvod® Jednoho dne svolal vš£
chny své asistenty a ukázal jim tlustou obálku® A v ní byla zdráva9
že o zasedání pařížské Akademie věd® Jednoznačně odmítla narkózu s
ilvodněním, že je neodpovědné konat pokusy s tímto ještě nevyzkou
prostředkem^, že je dokonce životu nebezpečné podrobovat lidT
t z to pokusům® A podepsáni byli šéfchirurgové největších pařížských
r.e-ccnic9 profesoři Roux a Ýěpeau9 úplní bohové na tehdejším lékař
skéz nebi®
^

Jenomže nová metoda narkózy se rychle šířila Evropou® Hlavně v
německu jí věnovali pozornost® Především slavný profesor Wirchow
Tenkrát samozřejmě ještě slavný nebyl® Byl to mbtdý vojenský lékař
tehdy také prosektor márnice v berlínské nemocnici Charitě® Už ten
krát uznávali lékaři jeho pokusy; byl prvním, kdo začal narkózu
zkoušet na zvířatech®
Z pověření profesora J&igkena^ známého chirurga $ začal pak vyrá
bět přístroje k narkóze® Sídil se zásadou^ že nejjednodušší je
vždycky nejúčinnější a tak připravil skleněnou bankovítou láhev s
éterem, korek zátky protáhl tenkou hadičkou^ zakončenou náustkem ®
Ten se vložil pacientovi do úst^ aby vdechoval éterové výpary®
A to bylo všechno®

Intensivní S t l t Í ] U e t í C l l O U

therapii

Uskutečňuje

Naprosto bezbolestne
Societa Paróienna ďExpansion Čhimique

V žádném životopise profesora Virchowa, a je jich nespočetně^
nenajdete ani zmínku o tom^ že byl ve svém mládí vlastně prvním
experimentátorem ve věci narkózy a dokonce stálým narkotisérem nemocnice Charitě® Jen z náznaků si o tom můžeme udělat obrázek®
Virchow,jako fanatik chemického a mikroskopického vyšetřování^ konal pokusy s éterem na svých zvířatech^ měřil jejich tep i dech ,
hledal souvislosti mezi nervovým systémem a účinky éteru®

Původní vynálezce, pan Morton^ ee ještě připomenul v lednu i
ku 1847» kdy se v pařížském odborném lístá "Revue Medáco-<Jhirurgi
N
cale de Paris objevil inserát na první straně %

balnam zákroku

oo oástnMi&iv

Ale potom už to šlo rychleji® Hlavně potom, co pařížští odpůr
ci narkózy odvolali své odmítavé stanovisko a naopak novjÉ uspávacT
prostředek doporučili svým kolegům k použití® Že tak najednou? Inu
dali se zlákat a vyzkoušeli narkózu pří svých jpperacích, poznali,
že je to věc náramná a také$ že kdyby byli dáT proti používání $ško
dili by sami sobě®A tak odvolali svoje stanovisko®
•

•

A potom se stalo něco^ co mělo docela zásadní význam pro rozvoj narkózy®
/ »

V berlínské nemocnici Charité operovali starého člověka® Ležel
tam jako pacient dlouho a všichni už ho přátelsky oslovovali - dědo®
A zrovna tenhle děda při narkóze ne a ne usnout® Dali mu čichat
éter g, všechno bylo v naprostém pořádkuf ale on byl stále vzhůru^ a
už to trvalo 20 minut® Profesor Jflngken jej zkusmo píchl jehlou a
pacient vykřikl bolestí® Nikdo si to nedovedl vysvětlit® Proč ten
člověk už dávno nespí? Někdo z asistentů udělal vtip, že ten děda
možná hodně pije a že alkohol je pro něj silnější než éter®
Byl to jen vtip, ale vznikl nový poznatek® Profesor Jttngken si oka
mžitě uvědomily že na &4Éle poznámce by mohlo být něco pravdy® A
skutéčně®Nervový systém pijáků je stálým požíváním alkoholu tak
otupen,, že na éter velmi málo zabírá® To tedy byla najednou novinka®

9898
Ale to už nemohlo zabrzdit široký rozvoj používáni narkózy®
Přišla^ovšem jiné věc® Docela nečekaně se objevil nový prostředek
k narko ze!
ia

Tp bylo v listopadu 1847® Tehdy byl pdprvé k narkóze použit 3> @ ® <
s
>©
C H L O R O F O R M® ®® ® ®Bylo to ve Skotsku, v Edinburgu a první
chloroformovou narkózu provedl porodník Simpson® Chloroform jak
mo není hořlavý , voní také mnohem příjemněji než éter a nemá pvý je
ho vedlejší účinky
® ® ®

Zpráva o novém narkotisačním prostředku přišla okamžitě do Berlína a profesor Jtlngken se rozhodly že si věc ověří® Chtěl to vyzkoušet na zvířatech, ale ostatní lékaři k tomu moc důvěry neměli®
Tvrdili, že králíci a psi nemají^takový organismus, aby to bylo mo
no srovnávat s člověkem a zároveň uváděli, že by se musel dělat po
kus s nějakým velkým zvířetem® Prof® Jfiagken o takovém zvířeti ví®
V berlínské zoologické zahradě, která už tehdy byla světoznámá, je
starý medvěd® Obrovské zvíře, které právě osleplo® Tak proč to nezkusit na něm? Prof® Jtbigjcen byl v té době znám jako oční operatér
a tak sjednal celou záležitost s ředitelem zoo, profesorem Lichten
steinem® Ten ale nechtěl dát souhlas® Proč prý trápit chudáka medv
ča nějakou narkozou® A pak si ještě vzpomněly že by k takovému poku
su musel dát souhlas sám pruský král® Král Friedrich Vilém - král ^
romantický, milující zábavu a rozptýlení®®® Pan král z toho měl le
, kdepak by mu šlo o vědecký pokrok® Důležité je, že dal svůU
souhlas k tomu, aby slavný beřlínský medvěd dostal novou chlorofor
novou narkózu®
~

Dva universitní profesoři a moře asistentů jeli do
zahrady® Míšu svázali a profesor JOngken nakapal chloroform na
.ejný šátek, přesně tak, jak to popisovaly první zprávy o novém
:rcstredku® šátek dali Míšovi přes Čmmák. ten si pěkně nadechl
a
začal chrápat jako Čtyřicet loupežníků® Asi se mu zdálo něco moc k
£řásného9 protože se ani nepohnul® Oční operace proběhla se
všechno bylo v pořádku - až n a t o , že se medvěd Míša už neprobu«
-H 1
Snad se mu zalíbilo v říší snů, kde se medvědí volně prohánějí
nejsou za mřížemi jako v zoologické zahradě, kde není ani chloro
- zkrátka už se nepřebral®
A tu řekl profesor Schonlein, ktei^ý byl při operací, památná
sleva: "0 deset kapek v í c ! % profesor Jungken se k němu otočil
roztál se: V a k to vítej, pane kolego?* On to vůbec nevěděl a možná,
to bylo víc jen o tři kapky® Ale protože to bylo poprvé, a pro«
i:íe to řekl tak slavný lékař, jeho výrok se ujkl, a od té doby se
n
ss
rí iveky, když se narkóza nepovedla, říkalo5
0 deset kapek víc!
i. nikdo ani nevěděl, jestli jich bylo zrovna deset$ <D <
Ž>
Ale znamenalo to, že to s tím chloroformem přehnali ® A král
•neirich Vilém IV® se mohl smíchy rozsypat, když se dověděl o nez
- ~enéx pokusu svých lékařů, tajných dvorních radů® A dal dokonce
:.ari Wolfovi příkaz, aby celou scénu zvěčnil svým dlátem® Sochař
:: .razil profesory jako lišku a sovu, ale dal jim lidskou podobu a
fiTiidě si utahoval z toho, jak Míšu dokonale uspali® Toto Wolf o«
ezieoéí stálo až do minulé světové války v Dráž9anech v parku
»

L

I

T

•

•

•

T

® ®

vedlo se, to už se stává® Přesto se však jako na povel vrhli
lékaři na jeho používání® Chloroform, jak se ukázalo po^ i, nebyl vůbec tak ideální, jak se zdálo zpočátku®
.ti

c bylo dál, není účelem našeho povídání® Dalo by se o tom na• i!y jsme chtěli jen připomenout jedno docela zapomenuté
$n * Ix

17

IFMSA « Mezinárodní federace medických studentských svazů byla
založena v květnu 1951 v Kodani jako nepolitická studentské.orga®
nisace, jejímž cílem je, jak bylo určeno v Kodani, podporování čí
nnosti a zájmů studentů medicíny na čistě profesionálním základěT
f
/ *Intermediea% 1967/
V této organisaci je zastoupeno 36 zemí v počtu asi 200 000 stu <=>
dentů® IFUSA je podporována Světovou zdravotnickou organisaci ^Svě
tovou lékařskou asociací a organisaci UNESCO© S jejich pomocí reál i suje výměnné praxe studentů medicíny®
Presidentem IFUSA je pan ANDERS ENGĽUND ze švédska a hlavní centrum
je ve Švýcarsku® Z 36 zemí jsou zatím jen tři ze socialistického t
tábora - CsSR^ugoslavieg, Polsko® československo je členem od r®
1963® ffeho spojení s centrem ve Švýcarsku zprostředkovává centrum
pro CSSR, jehož sídlem je Brno®
V letošním Školním roce dostalo československo 100 míst^ která byla rozdělěna v únoru v Bfině jednotlivým fakultám® Naše obdržela27
míst, z toho 8 do Itálie, 5 do Jugoslávie^ 5 do Polska, 2 do H&lan
dskaa po jednom do Anglie^ Řecka^ Belgie, Rakouska^ Finskaf Švýcar
ska, Sudánu® Pro stomatologii 4 místa do Jugoslávie a po jednom do
NSR, Itálie, Švédska^Vedle toho byla možnost vyslat studenty s výbornými jazykovými znalostmi na celostátní konkurs o praxi v Kanadě a Israeli® Praktikovat v zahraničí může od IFMSA jen ten stu dent, který splnil podmínky stanovené radou IFMSA® Hlavní je dobrý
prosjběch, výborně složená jazyková zkouška a práce v SVK.
Jazykové zkoušky, které se konaly pro všechny fakulty Karlovy University v Praze, proběhly začátkem března® Zkušební komise, vede «=
ná doc® Kábrtem vyzkoušela asi 120 studentů během dvou dní® Zkou ška měla dvě Části - odborný lékařský text - jehož znalost musel
student prokázat a samozřejmě konversaci* Z naší fakulty se dostavilo ke zkouškám 63 studentů,, z nichž 30 jich udělalo na výbornou^
25 udělalo a 8 neuspělo® Při srovnání s výsledky zkoušek mediků
z Plzně a z Hradce můžeme být spokojeni. Naše fakulta byla daleko
«
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lepší® /Polovina mediků z PÍzn
kovych znalostech ^našíeh^
kursu na praxi do Kanady a
pražská F7L 3 a místa do

o

Hradce neuspěla/® Převaha v

projevila na eelostátn
4 míst do Kangdy získal

Praktikovat v nemocnici v zahraničí od IFMSA přináší
ho výhod® Především dostává student za poplatek pouhých 450 K
/ včetně všech formalit/ a kapesné® To $ a na výjimky obdrží v
tě své praxe® Jedinou povinností je^ aby každý student podal
vu o své praxi brněnskému centru a pomohl při
studentů u nás® Cestovné do
$ t ® Q ©Kanady. ^Israele a Sudánu
bude z 60 % hrazeno $
jako minulá léta®
íčn
koly
organisací praxí organieuje IFMSA
eny
okové kursy^ na kterých jsou
ných oborů medicíny® Ty jsou letos v Ghan
9
a Austrálií®
Zalší formou Činnosti IFMSA jsou
tematické zaměření na novinky.ze
světa® Koncem března proběhl jeden z
naší fakulty na něm přednesl / na přání
referát o organisací a průběhu vědeok

'•

t

s® U

posluchače stomatologie je určena
v jediném státě , je po stránce organic
í>
®

ERA

:

"•:.lo po uzávěrce:
ravujeme počty míst na zahraniční praxe posluchačů
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Vysokoškolská rada /VŠR/ je orgánem ÚV ČSM. Plénum VŠR
se volí na celostátní vasokoškolské konferenci na období dvou let a v době mezi dvěma celostátními vysokošk. konferencemi je nejvyšším orgánem VŠR® Do pléna jsou fakultami a vysoko školskými výbory navrhováni nejlepší a nejzkušenější absolventi a
studenti® Základní požadavek je, aby z celkového počtu byly nejmé
ně 2/3 studentů® Současliě jsou voleni náhradníci - 1/5 celkového
počtu VŠR® Ta má v současné době 50 členů, mezi nimiž je i několik
lékařů a mediků//Z naší fakulty je zde Ota Svoboda a MUDr. Věra
Klennerová^, pozn®red®/
Plénum se schází podle plánu, nejméně však 4 krát do
ka , vždy na základě předchozího rozhodnutí vedení
R f v místě sídla některé vysoké školy® Plenární za
sedání projednává vždy alespoň dva materiály, které předloží pří slušná komise VŠR a její předseda; schvaluje činnost, rozhodnutí a
usnesení vedení VŠR k aktuálním otázkám a rovněž formuluje usnesení ve formě doporučení nejvyšším ogránům® Na zasedání jsou pravi dělně zváni zástupci tív KSČ, Min® školství, Mladé fronty, Smeny,
Studenta a podle potřeby předsedové FV a v další.
Usnesení pléna jsou zveřejňována ve Studentovi, což
umožňuje, že všichni posluchači mohou činnost VŠR
pravidelně sledovat® Kontrola usnesení se provádí
průběžně na scnůzích vedení VŠR a za jejich plnění odpovídají přeé
sedové jednotlivých komisí®
Vedení VŠR je voleno na 1® zasedání pléna na funkční
období dvou let a je, v období mezi zasedáními pléna
řídícím orgánem VŠR. Předsedou VŠR je tajemník ÚVČSM,
absolvent vysoké školy® Nyní je to Slávka škvařilová, absolventka
Filosofické fakulty KU v Praze® Vedení se schází 3krát do měsíce ®
Má právo vyjadřovat jménem celé VŠR své stanovisko a uveřejňovat
je v tisku, rozhlase• televisi® Řídí se při tom resolucí celostátní konference studentů a jednotlivými usneseními pléna VŠR. Do pro
gramu vedení jsou zařazovány podle kalendářního plánu jednak zása]T
ní písemné materiály, které předkládají jednotliví členové vedení,
zpracované převážně v jednotlivých komisích VŠR, jednak aktuální ,
neodkladné zprávy®
VŠR má dvojí druh komisí. Stálé - jako je na př® komise pro studium a stud. vědeckou činnost, komise mezinárodních
styků aj® Vedle nich jsou, je«li třeba, sestavovány z řad expertů
komise zvláštní, pro řešení některých speciálních úkolů - jako je
na př® nyní komise 11®
Toto je velmi stručné seznámení s organisací VŠR,
která je představitelem čs® vysokoškoláků. S činností a programer
jednotlivých
V.K.

Informace - jakýsi společný jmenovatel pro
:tázky typui kam ee pojede, kolík lidí, eo za to,.kdy®®®atá®®®®®®®
A PylQ jÍQh / jako těch dotahů mnoho/ a pak.
ĺ :yž přišel čas a míra byla dovršena, začaly padat na Kefiek@Byly
z zněkud jiného druhu^ některé i mírně výhružné , jejíchž smysl byl ňtrnuto « "jak je možné, že stále nikdo nic neví , nikde ani není
'ic napsáno, je to věc^ která nás zajímá^ která by potřebovala v^
g?
ŕ v§tlení g vysvěilení nám všem^ tak proč o ní diskrétně mlčet® ®®
: lo to zcela správné, neboli
Reflex slouží studentům WL KU k
:: skáni informací o všech otázkách^ které je zajímají a svobodné
.--¿uši o všech problémech ze života školy i života společenského©
ľolik statut našeho časopisu®

Začali jsme se tedy o celou věc zajímat a
la najevo celá řada nejasností® A že na tom. co bychom mohli na
rVat š p a t n o u
i n f o r m o v á n oe t í
se podílí cell
lidí®

Igbod i Jak jsme byli informování na
* .lži FV, byli svolání na sc hlzku vš i c hni studijní M I I M Ž refe -: i a také všichni předsedové dílčích výborů® Bylí seznámeni ee
líními údaji o možnostech zahr® praxí s tím, aby informovali
z*: -ze. Jejich účast byla minimální® A o těch, kteří se aúčastnili,
lze ¿činívat, že o tom, co se dověděli^ neřekla většina z nich
_ slevo® Takže by byl jakýsi, byl hodně chatrný základy který si
~ 4 :o řekne, ale naprosto neobjasní všechno® Nu, budiž, berme h©
•
a můžeme pokračovat dál®
Tak dejme tomu, ti, kteří měli ínformoprvní, selhali® A je pochopitelné gi Z O 8© i a zcela právem,
• v*, "k'ekkou davůmf lačnícím po informacích, Fakultní výbor®
n:
t•;

Měli jsme řadu příležitosti je informo »
5 e nic nevíme® /Nebot místnost FV je zároveň i mí^tno: sjcce/. Byl jsme se snažili mile usmívat, bylo nám trapně,
- 2.1 -

nesmírně trapněf i když jsme v tom bylí zcela n e v i n n ě A když se ně
kdo ptát, je přece slušné odpovědět s> ® @

p r ů b ě ž n é ©

Tak se tedy po úvodu dostáváme
k bodu 2: Nese hrdý název - informování t 0 zv w
A kolem toho se to vlasně všechno točí«

Je vysoce objektivní pravdo u ^ že korensponden
ce je záležitostí9 na níž se musí podílet nejméně dvě strany / s vj
loučením jistých případů9 kdy si někdo posílá dopisy sám sobě/ ®A
že i když je snaha z ÔSSH ta největší^ nemusí být v tomto případě
stejná ze strany druhé, tedy ze zehraničí® A ze dopisování^ ve kte
rém se vyjednávají hlavně komerční záležitosti^ nemusí být vždycky
příjemné® Na druhé strně je pravda9 že stačí napsat na papír pár m
sloVg stručně a jasně « vykorenspondovali isme to a to9 je to asi
pro tolik a tolik lidí atd® A nebo také / byt by se to někomu mohlo
zdát divné/ - psali jsme tam a tam^ ale odpově3 ještě nepřišla9 až
něco budef dozvíte se to ©•<* Na první pohled sice informace o ničem9
ale na ty9 kteří mají o praxe zájem určitě mnohem lépe působící9
w
w
f,
než pouhé
nic nevíme"g) jož> to je těžký* sdělené ústně a ještě čas
to osobami nepovolanými/ stejně často!/
Je vhodné na tomto místě poznamenat^ že je
nám upřímně líto vôech^ kteří kdy na FV museli takto odpovídat®
Sádem Svaté trpělivosti a neztracených na dějí by měla být odměněna především Jindra Holubová^ tajemnice FV f
která až obdivuhodně klidně a vždycky mile byla nucena říkat kéu11
91
zelnou větičku
nic nevíme třeba stokrát za den9 bez ohledu na
to9 zda je vyrušována od práce nebo ne© Co jiného mohla dělat —
n e b y l a
i n f o r m o v á n a
o nic
l é p e ^ n e ž ^
o s t a t n í© Za nic nemohla a bylo by chybou ji z něčeho obvino®
vat®

2 2Z Z

- • * •
Otázka « j a k
je
to
v š e c h n o
m o ž n é ?
se přímo vnucuje® OdpověS je zcela jednoduchá - prostě si nikdo z těch, kteří mají tento úsek na starosti nedal tu prá
ci® Byt minimální- jako je napsání®®®viz shora®

firvní něco říkající informace se objevila na
děkanátě přibližně kolem 15® února 67® V podstatě byla také posled
ní® Přibyla pouze ona dikretní o termínech jazykových zkoušek®®®©
nichž 9 jak je nám známo9 také mnoho lidí nic nevědělo®
1—
Bylo proto nejlepší zeptat se na celou zá ležitost osoby nejpovolanější - D® Tomašuka* referenta FV pro sku«
pinové zahraniční praxe® Z jeho úst se linula melodie na slova
w
studijní referenti a předsedové DVf ne zcela dobrý kontakt ve
styku se zahraničím®®® tedy to9 o čem jsme se9 s mínaým vlastním ko
mentářem rozepisovali až doposud® Stojí zato ještě podotknout9 že
poslední schůzka st® referentů a předsedů DV má únorové datum a p£
kud by se chtěl na ně někdo vymlouvat®®®a vysvětlovat něco po této linii9 asi by těžko uspěl®

Další zajímavá věc® Se s® Tomášukem měl prý
spolupracovat studijní úsek FV a s ním studijní úseky paralelek® D®
Tomašuk nám však řekl9 že spolupráce s nimi byla mizerná9 slušněji
řečeno žádná® A opět ono staré - jak je to možné® ® «Počet zasvěcenýc&Si

eí

tedy stoupá na tři osoby / t
Beranová a Hekšová® PochopíteIn Plus osazenstvo stud«
lelek© / pozn® red@k@@s toto je ná^or čistě
sou nám m á m y přesně podrobnosti © rozdělení práce ve studí¿ním
iSseku® Fakt je ten^ že za kolektivní praxe odpovídá pouze e® Torna
Šuk a jak si on zorganisuje prácif je už pouze jeho věc®/ Přede h^
zí poznámka redakce nemíní nikterak^chránit studijní úseky9 neb ty
tvoří samostatnou kapitolu « alespoň to tak vypadá^ 00 říkáte hlav
ně vy, ze 4® a5® ročníků? Lépe je snad nechat volnou tribunu
V
2 <? R. O C 7
Je
zajímavý výčet kvůli tak
maličkostío Už jenom protot že se nenašel jediný člověk 9 který
napsal pár slov © © ©
"P fL O T O í
jsem je®
řekl
nám
9
98
c zbývající části stud® ilseku B® Tomášuk® Zůstal jsem na to sám
Což určitě není příjemné© Jenže - kde je chyba? Jsou dvě možnosti
txií že si to B* Tomaštik neuměl zorganiaovat a navrch nebyl doat
e
a ledny a neb®^ obrazně řečeno^ měl 00 dělat a těmi *nej zavilejšími
i£aoranty% což je velmi nepravděpodobné®
V
¥
7
O
Budižf podle svých slov zůstal D®
íuk na všechno úplně sám® Což je pro jednoho člověia velmi mnoho
:ráce, která se dá těžko zvládnout® Tím hůř pro něj « že takovou
-i^uaci^ bylo«li to vskutku tak5 jak říkal9 dovolil® Á pro tento
si kdokoliv těžko najde omluvu® Á pokud to opravdu nestačil cm
®

O

v

Fledkem čehož byla situace vskutku katastrofální^ jako
přihlášky$ zmatky v seznamech «
- však to řada z vás zná na vlastní
fciži=» pokud to tedy opravdu nestačily jaa opuštěn - je
9
zrcč to neřekl tam^ kde to má být®®®ne nadarmo je Členem FV
V

)

Á dále9 ale to už je dal
o té saka
Ľ.trá ee sem dá rovněž přiřadit^ ta platí pro vsecony $ x
Tento odstavec není ani tak kritikou jako epl
příští
a
také
upřímně
míněnou
radou®
K
o
n
k
r
é
t
*
*
*
9
x
: edem vyhlášené požadavky na účastníky© Objektivní a komplemií
::íaíavky na účastníky® Opravdu spravedlivé « neomezující se
výčet studijního průměru^ jako se to letos v mnoha případech d
1:... Faktem je g e člověk« který bude předem konkrétně védět8 co
pc něm chce$ «
a «
zjistí^lig
j * » 9 že nevyhovuje9 nepřihlásí se® A urči
U ty tím odpadla hromada zcela zbytečné práce®

Celkem vzato je to peaní tak trochu
U;
• *Mžkem po funuse
v době9 kdy budete ^íst tyto řádky»
;rtiTiěpodobně každý věděfc^ kam definitivně pojede® Snad je ale věj?
i
Jasné , co tento článek chtěl říct, že tady nejde jen o ten
i w e k papíru«, i když to tak navenek vypadá
Závěr však musí být rovně
4
S. Tomašuk nezůstal zcela sám® Jeho práce
měla spočívat v
isaci praxí do lid® dem® států®
Na FY se objevila vývěska tohoto
H
: Oznámení uchazečům o praxi v NSR® Vzhledem k tomu9 že smlu
- ¿orenspondence s Freiburgera a Hamburgem byla uzavřena v polovi""
¿jbna a v důsledku prodloužení termínů jazykových zkoušek®®at
seznamu účastníků bude v pátek 21®4® 67 schválen <
s
> e © # ® a v ná
9
t:t jícím týdnu uveřejněm 0 ® <s> atd ® Ô ® €> Za studijní úsek Hanuš Mirort
© © ©

© ®

red* od 4®4® nový Člen F71/

<&

®

Přibylo tedy nové jméno® Kolega Hanuš začal pracovat v tomto úse-

ku asi od břesaia a převzal úsek praxí do záp® států. Z<£á se^ že si
ve své funkcí počíná mnohem zodpovědněji a že se dostal dobrý člověk na své místo® To oznámení « ÉeQy opětjnalickost - by mohla být
prvním dokladem® Nebof mám-li něco alespoň trochu v pořádku, mohu
něco říkat navenek® Ti® kteří si jeho oznámení přečetli, se už pak
nemuseli na nic ptát 000
Na tomto místě je snad vhodné se zeptat, jak je možné, že ani po
rozhovoru se s® Tomašukem se neobjevilo do uzávěrky čísla nic, ani
stopa, která by cokoliv oznámila těm, kteří pojedou na praxe do lid
dem® států® Stojí snad za zmínku, že mu b y l o
řečeno,
proč s ním mluvíme®
26®4® 1967®

3®5® Na včerejší schůzi FV byla celá záležitost se s® Tomašuken]
projednána® Jeho funkcí převzala Jarmila Horáková ze 3® ročníku®
Přejeme hodně zdaru!
_
-

QUADRONAL
PROTI CHŘIPCE
Chřipka (po*.vr*40
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Počátkem ledna 1965 byla ve Sternu otištěna velmi
portáž o muži, jehož jméno se stalo v poslední době'jeonim z
t j i vyslovovaných®, podrobných informací o událostech v Číne je u
:ost, poměrně málo jsou však známa životopisná data Mao
tungag
_
c! tak, jako některé mdálosti z jeho života® Není účelem našeho článku
•isknout pikantnosti a senzace® Chtěli jsme jen doplnit jistou mezeru
. zajímavých a potřebných informacích, které mohou částečně pomoei pO'
cr.opení událostí v Číně poslední doby®
Doslovné překlady úryvků z této reportáže vyšly u nás v Ekonomu a
iměnské U 67® Přečetl si je tedy poměrně úzký okruh čtenářů š*
, že "Muž roku" bude zajímat i okruh čtenářů Reflexu® Náš překlad
poněkud upravili® Přes to však lze ztextu vycítít jistou nevyb£
reportéra Jorg Andréss Eltenař což má původ v celkovém zaměření
* -aioněmeckého tisku vůči zemím socialistického
na
^opnost samostatného úsudku našich čtenářů
0

5e stnáetý říjen 1964, 8 hodin rános začíná jako každý jiný den
co Amerika ještě spí, v
ÖL ©
• trztéž okamžiku na úplně opačném konci světa rozžhavila píeek poul
1
ATOMOVÁ
BOMBA.®
: Takla ľ.íakan
: a^cové titulky novin brzy na to
vět
®
Q
ví ATOMOVOU
ATnMnvmi p
niimri Mao
Mon Ce-tung,
na^+nn» rnV
BOMBU®
vůdce pětiny lidstva, zajistuje
i místo mezi světovými atomovými mocnostmi®
®

o

? Q Johnson v týž den nazývá

projevu první
ký atomový
©
N«S®Chru55ov nemůže své mínění již veřejn
toupil ze svého místa ®

íšernou
Den oři

NA TAKLA IviAKAN PÔSOBÍ JAKO FANFÁRA

®

V
* 'echte Cínu spát", křičel již před 150 lety Napoleon, nebot
w
Ta však již nespí G> @ & <
i se, zarmoutí svět ® ® ®
š>
-i, který ji probudil ze staletého spánku ©. 16® října otevřel
světové mocností, obdržel zprávu o úspěšném pokuse ve svém bí
s§

tně zařízeném bungalovu, ležícím na břehu Západního
denní:
tc Sanghaje® Zde t
9 tráví Mao největší část

ro

1964 i

I

vánočního, se dožil

druhého
strávil v
se širokými rameny »
hladký, v dobře
kulatý
: tmavých vlasech nelzehonajit
ani jeden šedivý e & & p když však

^ W A r% V /% V>
rrr.aacicn
aoA r\
sveoTrn
zahrady, přeplněné vůní tropických květů t
o svého sluhu®
nosí neustále šedivý, as ke krku zapjatý vojenský kabátee® Jen
i —
- r-iz.ahou kontrolmje třes ruky, ktarou si zapaluje cigaretu»
- rrzer.í jeho lékařů není schopen vzdát se kouření* Jeho melodie«
1
i • . ~ : s "Ale častěji přerušován velmi silným kašlem®. Presto vsak

2 5*

váichni návštěvníci poslouchají jeho,projevy až s nábožnou pozorností
Z tohoto muže vyzařuje patriarchální sebejistota© Je nazýván hvězdě u g
která zachránila Cínue sluncem9 které nikdy nezapadá g politickým vědatorem, který má vždycky pravdu*«,
Jeho ctižádost, která vyšla z hlubokých kořenů uražené pýchy, ne z®
ná hranic» Všechny nemajetné tohoto světa chce vést oroti bohatým- chce
být vůdcem všech-barevných, kteří mají zničit "bílé 3ábly% chce být v
révolue ionářů,
» z Cínanů pak
udělat nejmocnější'národ ze všech <9
r
Vůbec se nebojí atomové války
hlásná trouba - pekingský
4
1
list
noviny * napsaly s "Atomová války může zabít třeba 200 mili
Číňanů® Na .iejím konci však bude Čína stejně ne j větším národem na
zeměkouli a na popelu špatného světa může vybudovat
SO
eialismu
"Komunismus není
Mao ? "komunismus je kladiv©9
8
kterým rozbi jecie*naše nepřátele"® Nepřátelé^ to je reakce a imperialism
té / a dnes tím myslí Američany i Rusy/®
©

-, i
O .

On je w i t ě m u občanské vál
trvala 22 let a která si vy
12 milionů lidských životů* Cft je
vykonavatele® revoluce* k tepá 2a
několik let osvobodí C u m % chaosu
a hluboké zaostalosti o Už před 9ti
lety přfdstihla Čína Indiif "výklad
1
ní skrin západní rozvojové pomoci" "
/v důchodu na jednoho obyvatele/ i
když dostával Mao úvěry od Rusá%ve
výši skoro 2 mld BU» 3$rto çenise *
však splácí poctivě a pravidelně
rubl zâ rublem®
Mao je skeptický? někdy až sen ti**
mentální© Se stejnou lehkostí je
schopen produkovat sentimentální
historiky stejně jako chladnokrevné
poiyny pro vedení partyzánské vál®
Iqy® V jeho zemi je veřejně opovrhová
no lidmi 0 kteří dají přednost kou*»
síčku osobního štěstí Dřed láskou *
ke straně® Samotný too však má stá
slabůstku - krásné ženy® Je že
Svou nynější
nat
®
nu poznal v roce 194?9 jako krásnou
filmovou herečku^ na scéně frontového divadla® B|ylo mu úplně lhostejné9 co
si lidé budou myslet© Prostě se dal rozvést se svou třetí manželkou g, matkou jeho pěti dětí a oženil se s mladou umělými® Poprvé ho rodiče podle
starého rolnického zvyku oženili s bohatou dívkou z rodné vsi® S tou však
rodiny 0
nikdy společně nežil® Maovu druhou žemig> pocházející z pr
mladou révolueionářku popravili jeho odpůrci
Ú Y Ä

©

•

\

p

Z Maových dětí žijí pouze dvě® Syn pracuje jako inženýry dcera se před
jezera žije Mao se svou ženou sam®
nedávnem
Zajímavé je? že ta ho nikdy
f ani ji n e m vi«
dot při oficiálních příležitostech Když si jí Iviao vzal^ nebyl ještě oním
ohem nad masami® Dnes však je jeho rodiště, vesnice Schao San v jižovincii Hunan místem^ kam se sjíždí tísíce lidí, aby obdivovaly posJeho matka prý byla něžná$ otec podle Maových
? na níž se narodil®
5L6
>

«

I

»

«

4

9

@lov byl neurvalý a hrabivý domácí tyran®

*
V patnácti letech utekl Mao z domova§ v nejbližšíni městě prosil
n£ho ©luhu o přijetí® Efcrl neodbytný® Nakonee se ho ujal ředitel Sk©
ly a touha učit se$ se hubenému rolnickému synkovi splnila® V 19 le
teeh odešel í*ao do provinčního městaCang^ša® Do města, plného revolučních ipyšlenek| ihned se ehopil příležitosti a založil ieště s ně
51
kolika přáteli "studijní společnost nového národa ® Později vyšly
této organisace významné osobnosti čínského komunistického hnutí® V
1918 složil Mao učitelské zkoušky® Spolu s několika přáteli plá
nova! cestu do Francie9 kde chtěl pracovat a získávat zkušenosti® Ne
podařil© se mu však získat peníze na cestu a takg, když lož opouštěla
revo
ekingský přístav9 stál na břehu a mával svým přátelům ^ mladý
ueíonářům^ na rozloučenou® /Až do dnešní doby byl jen dvakrát v zahraničí • v Moskvě® Ze západního světa neviděl ještě nie©/

Hladový a bez peněz se vrátil do města® Našel práci jako uklízeč
v universitní knihovně® Qyla to pro něho těžká doba® Za nejaký čas
se mu podařilo nav#zat spojeni s revolucionáři^ kteří za pomocí Moskvy* chtěli založit komunistickou staranu® Během dalších tří let se
stal jedním z jedenácti zakladatelů Komunistické strany Čína® To bylo v roce 1921 a jemu bylo 27 let®
Po čase se vrátil do hlavního mesta rodné provincie
začalo nejšťastnější období jeho života© Oženil se spřekrásnou a inteligentní dcerou profesorští která byla stejně jako on zapálena pr©
věc revoluce® Všichni ve městě, hlavně studenti byli tímto mladým
párem9 který neúnavně propagoval myšlenky revoluce^ okouzlení®. V této době začal Mao požívat značné úcty jako silná politická osobnost®

&
Protože neovládal žádnou cizí řeč^ byla mu přístupná pouze ta d
la9 která byla přeložena jíž dříve® Nejvíce ho fascinovalo vítězstv
VŘSRo Co bylo možné v Rusku« je přece možné uskutečnit i v 0íně9 by
ly jeho hlavní myšlenlgr® Ejjrl silně pod vlivem Darwinova učení
na něj působily myšlenl^r rasové nenávisti vůči cizincům^ jejiehž hl&ir
ním propagátorem byl Sun Yat*=sen9 vůdce čínské revoluce Tento muž
chtěl se svou stranou přeměnit Čínu v buržoasní republiku® Maovi
Kuomintang nezdál dost tvrdý® E|yl přesvědčen0 že Ôína potřebuje velmi
radikální změnu - revoluci proletariátu^ A čínským proletariáte
rolníci®

m
Zcela opačného názoru byl Stalinf který nebral KS Číny vůbec váž
ně® Neuměl si totiž představit komunistickou revoluci bez existence""
vysoce vyspělého proletariátu dělnického^ Na jeho příkaz došlo ke
sjednocení KS se Sun Yat«*senovým Kuomintange
®

Mao9 který v té době přebýval v šanghaji» vůbec nedůvěřoval nacionalisticky zaměřenému Kuomintangu| cítil hrozící nebetpečí® Přes
to se stal jedním z funkcionářů této aliance® E|yl současně členem
Ústředního výboru KS a uV Kuomintangu® Jeho význam však v této době
velmi poklesl j vedení strany zcela ovládli jeho přátelé, kteří se x
vrátili z Francie® Po smrti Sun Yat^senově v roce 1925 si vybojoval
vedení Kuomintangu generál Sang Kaí-šek®. Po dvou letech se Mao vy oba
va splnilyr Sang Kal-šek sice navenek ocenil Stalinovu pomoc KS S í nfr ^

tím však tajně připravoval krutá krveprolití mezi komunistieňmi vůdci®
Maovi se podařilo uprchnout do rodné provincie Hunan« kde začal
ihned organizovat rolnické povstáním Ve svém dopise politbyru napsal 3
"" Cině nikdy nebude revoluce bez chudých r o l n í k ů ® P o d jejich och
ranou
nehostinném TSnginganu
čínská revoluce musí být převedena na revoluci rolnickou a vtéto for=
mě e pod jeho vedením^ musí zvítězit® Během dalších dvou let upevnil
Mao svou moc natolik* že se mohl se svými lidmi přemístit do jedné
provincii, kde založil první Čínskou sovětskou republiku
Metl jeho nejvěrněíší
nejvěrnější patřil maršál Cu-te« Přidal se k Maovi '
svou malou armádou
Rudé armády
»

i

Ve mé republice zavedl Mao velmi přísnou kázeň® V přestávkách
jem pomáhali vojáci rolníkům při práci na poli® Nepřátelští
a zběhové byli převychováváni na vojáky Rudé ar
Maův
omíná později jeho bývalý sluhaI
"Měl pouze nejnutnější věcí - dvě deky-, dvě jednoduché unifo*^
tr8 slátaný deštník a starou šedivou áíctovkuZ Když jsme se utábořili
sehnal jsem někde dvě prkna, která mu sloužila za poste] © Velmi málo
spal® Hned po večeři si vzal svoje materiály a pracoval oři svíčkách
dlouho
Tenkrát napsal Mao.svá nejzňámější pojednání ó vedení partyzána
ké války® Postupuge-li nepřítel8 my před ním ustoupíme® Zůstane
stát» ny ho rozprášíme® Ustoupí-lxt budeme jej pronásledovat®
C

^

Jeho kurýři zprosředkovávali spojení s dalšími okresy, předávali
Maoyy rozkazy válčícím partyzánům - rolníkům^ kteří během dne praco®
vali na polích a v noci bojovali® Jeho lidé se účastnili také politického života v Šanghajit kde sledovali a odhalovali ne zcela správ
nou politiku Politbyra*
Na podzim roků 1931 se Mao stal ministerským předsedou všech s
dětských republiky které mezitím vznikly na ne^různějšíeh místech
ny<* Polittryro se přestěhovalo ze Šanghaje do Kxongsi® Začal boj o ve
dení strany®
V této době odrazila Maova Rudá armáda čtyři útoky generalissima
Čang Kai-škaf jehož oddíly utrpěly těžké ztráty» Na podzim roku 1933
započal vůdce Kuomintangu své páté "polní tažení^ které mělo Maa zničit*®®" Plán operace navrhl jeho vojensky poradceg, německý generál
von Sueht® Proti komunistům zaútočil milion moderně vybavených vojáků® E|ylo obklíčeno Kiangsi^ základna sovětů® Jedné tmavé podzimní no^
ci Mao z tohoto "kotle" vyrazila Přidalo se k němu celé Kiangsi® Dlou
hý nekonečný pochody jehož Be účastnili rolníci* řemeslníci^ úředníčT^
jejich'ženy á děti začal
Pochod tolik opěvovaný* bájný a dobro«
družný* "Dlouhý pochoď.% který nadělil čínské revoluci mnoho hrdinů».-®
—
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Qfl dlouhý deset tisíc kilometrů a trval 368 dní® Trasa vedla
přes
12 provinciíf rozvodněné řeky* horské průsmyky plné sněhu®
7
cnamenalo to 368 dní bombardováníř bitev, hladu a bídy,. A jen málo,
velmi málo dní odpocx:
28
¿

.

j

w

w

Na všech místech, kam rudí přišli^ se
dým rolníkům tyla rozdávána půda8 získávali se dobrovolníci
míňalo se ani na vystoupení frontového divadla a politíeké bar
Funkcionáři zůstávali na kažéém
kilometru©
Jejich
úkolem
bylo ®rgmá
w
sovat boj proti nepříteli® Dlouhý pochod®* se stal nejen
úspěchemr stal se vynikajícím politickým triumfem® Všuded kudy pro
la Rudá armáda^ se začal šířit komunismus©©©©

Tato doba znamenala pro Maa nejtšžší období v životě® Jeho
manželka byla poraněna při náletu® Tři z jeho peti dětí musela bvt
během cesty zanechány u zcela neznámých lidí® /A nebyly už nikdy na«
lezeny©/ A rozpory s generály a řadou neschopných funkcionářů se sil
ně zostřily» Hladoví, otrhaní a bosí se dostali k smrtí vyčerpán
Maovi nejvěrnější k Velké čínské zdi® Nepřítel byl zne

POLITBYRO ZVOLILO MAA SVÍM PftEDS^DOU ®

Ze 100 000 lidí, které vyvedl s ^kotle^ zůstalo naživu jen ?Q 000©

99
Dlouhý poehod skončil®

Než definitivně ovládl celau řísi^ trvalo ještě 14 let© V roe
1939 vypukla válka proti Japonsku© Mac byl nucen se spojit proti ve
tfreleům s cang Kai^škem© Jatanile v roee 1945 Japonsko kapitulovalo^
vzplála občanská válka© Avšak přesto se podařilo Rudé národn
bozenecké armádě vyhnat generalissima na malý ostrav Formosu©
1© října 1949 ohlásil Maa
z
balkonu
velkolepé
Brán^
nebeského
w
mí ru^ světu £rod nové 5íny© Již nikdy nebudeme pokořeným národem
nehol jsme pozvedli sami sebe
©

&

Hrdina tohoto triumfu prožil zároveň své největší
Stalinův příkaz zůstává KS čírp nadále vyloučena z Komínterny©©©©©
¿

- I

Q

utrpení© Začal hon na
Občanská válka sice skončila $
rozsudky smrti vynášené
© 0 © intelektuálové čistící své myšlenky 0 0 e>
přeplněná
d
který chválil děti , jež nadávaly
© <s> ® v& této době plá
11
no val Mac zlatou budoucnost Siny
první
nevzdělaném napsal
0 čínském lidug
pohled
Avšak ve skutečnosti je to dobře© Chudí chtějí směnu8
chtějí revoluci© Na bílý list papíru, který není popsaný se dají na
kreslit ty nejkrásnější obrázky©©©** Mao však na tento list namaloval
nejohyzdnější obraly nenávisti - nenávisti proti sytým,
0

o

proti imperialistům, hlavně proti Američanům,
bila po tom, co padl jeho syn jako pilot v ko

minutu
Každým rokem přibývá 15 milionů čínanů ©
rodí 30© Mao věřil, že se mu podaří zachránit tyto lidi pře
jen tenkrát, zorfeanisuje-limznich armádu, která bude bezmj
tě plnit jeho rozkazy®
i?

O

O

Přišla řada nových událostí* Odhalení kultu osobnosti^ události
v Madarsku* Mao si uvědomily že i tam. kde stojí v čele komunistická
w
strana mohou vzniknout rozpory? jsou-li určitá chyby ve v e d e n í K a ž
dý. kdo nedovolí aby byl kritisován za svého živo tat< bude mnohé
hůř kritisován po své smrti
řekl a svolil ke krítíee. jejíž vý
sledek byl odstrašující* Nikoliv bývalí kapitalisté. ale elita náro^
da^ inteligence se ozvala* A byli to vědci« studenti ň umělci, k ^ í
podali zdrcující hodnocení® Když však začali studenti zakládat proti=
komunistické organisace^ skončil Mao celou akci velmi rychle® Statisíce intelektuálů byly poslány na venkov k převýchově tělesnou prací 9 mnozí přímo do vězení*
Pak začal nutit národ žít v lidových komunách * Ubikace9 ve ktei*rých E l i muži a ženy včetně manželů oddělem§| společné jídelnyj dě

ti žijící ve zvláštních domovech|. modré pracovní oděvy§ 70ti hodinový pracovní týden j, hvizd píšíal| důtky| rudé prapory
^
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Národ byl štván pod heslem
tři roky tvrdé práce - 1G000
1
šlastných let *© Mluvilo se o velkém kroku kupředu® To však vedlo do
opravdy ke kroku zpět® upný hospodářský zmatekf zruinované továníy^
zmrzačení rolníci* to byl jediný výsledek* A k tomu se přidala první se tří po sobi jétoucíeh neúroda Cína se z těchto ran nedokázala

väléčit dodnee**^©,

^

% l o nutné ustoupit^ Mao nařídil uvolněni v komunách a ISÍRISRÍ
pracovního tempa© Tělká krise vůhee neotřáslam jeho postavením« Nao®
pak«. Stává se agresivnějším a "ukázal «oubtep 0 Od CnruSčova začal
ožadovat atomovou hombue alefcylodmítnut» Začal na východním po •
řeži cíny formovat armádu0 která mela zaútočit na Sanjfc JCei«°8ka® Ke
břehům Fůrm&y pHragila ?® americká flotila? ChruSčov se toh@t@
brodrulství nechtěl «účastnit sa žádnoa cecu* nebol ruská atomová
bohba by mšla být použita pouse na obranu Cíny a nikoliv aby chráni
la její výboje
ifr
Ha® se jit nenamáhal® aby ukrýval svou tak dlouho skrývanou ne®
návist vůči Kremlu» To se* mu dařilo s vypitím sil je g 15 oroti Stali
noví» proti OhruäSovovi se přestal ovládat docela® Objevil se spor
mezi dvěma největlímá komunistickými mocnostmi světae který se jeví
piSjdevSím jako ideologická ne shoda o Postoj SSSH je ze strany cíny
označován
og^rtunissKis® revizi ©ni stsus& troekismus® SSfe© vynesl
svůj nejvStSÍ triumf - snaž! se vnutit porobeným asijským a andekým
národům9 Se to není SSSR» ale Cína9 která ukasuje tu nejsprávnčjií
cestu k národnímu ©swb@8eftf a hospodářskému vzestupu® Ved@u@í posta
vení Moskvy bylo ©hrotováno» ve světovém komunistickém hnutí vynikly
dva tábory
Právem si Ohruščov nenechal nic líbit® V r®ce 1960 odvelal z cí®
1000 sov® techniků a inženýrů® Ze sovětského r@sp@čiu byla
ta řada položek na pomoc Cín§® Jeden z Jčaových ekonomů se vy
nikdo sklidil že stoly up^ostře^á jí'
návSt5va socialistů z Japonska
táto příležitosti, poukázal 22ao na pom§m§ nízkou obadlenost Ruska^
a kritisoval zároveň ruské anesee území v 2vropŠ& Stř® a Yých® Asii®
Současná vznesl požadavek i na část Mongolská®®» SSSR však nebyl
ochoten kapitulovat®®® "Druhý velký pochod začal®®®jeho výsledek ne
ní zdaleka ták Jasný O o © &
30-

Přetiskujeme z Ekonoma rozhovor, který vás bude určitě zajímat®

Čínské lidové republiky o poskytnutí krátkého rozhovoru® Jejich
otázky
týkaly hlavně života čínského lidu9 zvláště v období$kůy
v ClB probíhá kulturní revoluce®

politika má dvojí

E K O N ^ i Existuje snad v Cíně kult Mao Ce-tonga?
^^S^yriIay^Ge^tung Je^Tľ^
g který z lidu vy
l i l a p o s tavil se do vedení osvobozeneckého boje® Dříve byli totiž
v Číně imperialisté osmi států a jakkoliv si navzájem konkurovali,
v jedné věci byli zajedno § obohatit ae co nejvíce z ohromných zdro
jů Číny®
..
~
Mao Ce-tungg, pod jehož vedením se lid dokázal osvobodit, i když to
stálo mnoho lidských životů při Dlouhém pochodu^ není žádnou legen
děrní postavou® Je to prostý Člověk, který již na
sjezdu KS Cí^
oy nespl^nvavě odsoudil kult osobností,

Sjezd tehdy přijal návrh Mao Ce 0tunga9 zakazující zasíla% vedoucím
představitelům strany blahopřání k narozeninám a jmeninám a jmenovat
místai, ulice a podniky jmény představitelů strany®

EKONOM s Znamená to te

že Mao Ce^tun« není

Neomezeným bládcem v Cíně je lid® Absolutní demokracie^ kte
a nastolena$ dává každému možnost kritisovat jednání vedoucícE
představitelů® Dále dává každému možnost sledovat plnění jednotlivých
zákonů ®
Na straně 233 knihy "Citáty předsedy Mao Ce-tunga čteme:
M
Jestliže má kritik pravúu, opravíme se® Avšak my se nebojíme ani
názorů nesprávných ® Protože chceme-li je vymýtit9 musíme je napřed
správně znát® Mao Ce-tung o tom řekl s
M
11
Chceme«li vytrhat jedovaté býlí^ musí napřed vyrůst®

vlastně skutečně provádí kulturní revoluci?
J
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ODPOVĚĎ

Hybnou silou kulturní revoluce jsou dělníci^ rolníci a vo
přehnané byly zprávy o činnosti rudých gardistů a je
jich věku® Skutečnost je taková^ že průměrný věk gardistů činí 20
25 let£ i když se tohoto hnutí účastní i studenti mladší®

EKONOM; Co bychom se mohli dovědět o životě průměrné rodin
ODPOVŽfis Co se týče ideologického vývojet je každý občan stále poli
ticky uvědomělejší9 vzrůstá v něm myšlenka skutečného komunismu® Do
ložím příkladem® Zaměstnanci veškerých služeb neberou spropitnég pr£
tože jsou si vědomi9 že odměna za jejich práci je dostačující® Ceny
potravin a látek jsou natolik nízké9 že se každý může dosyta najíst
a dostatečně obléknout, i když ceny průmyslových výrobků jsou dosti
vysoké ®
Všeobecný trend směřuje ke snížení diferenciace mezd® Každý zaměstna
nec dostane kkamžitě byt podle velikostivsvé rodiny® Platí pouze
""
elektřinu, plyn , vodu a pod®, nikoliv djffi ze mzdy® Tato opatření byla učiněna proto, aby se zaměstnanec musel co nejméně starat o své
životní potřeby a mohl se plně věnovat své práci.

EKONOM: A co život na vesnici?
ODPOVĚĎ:
Venkov je dnes organisován v kolektivních socialistických
společenstvích - lidových komunách® Je to vlastně zkouška správné ce
sty ke komunismu a velmi se osvědčuje® V praxi to vypadá tak, že ně

kolik zemědělských družstev, jejichž Členové byli skuteční dobrovolně
získáni, se spojí v komunu® Výhod tohoto systému je několik® V případě živelné pohromy může komuna lépe čelit následkům, komuna si může
dovolit nákup zemědělských strojů, které by byly drahé pro jedno zeme
dělské družstvo® Ovšem komuna je diametrálně odlišné od formy kolchozu, nebox tvoří samostatný stát s vlastním zemědělstvím, částečně prů
mysiem, školstvím a milicí®
Tato forma je plně v souladu s teorií Mao Ce-tunga, který staví na za
kladní místo národního hospodářství zemědělskou výrobu®
Bylo by možné hovoMt §eště dlouho o všech problémech ČLR, hovořit o
změnách, které po osvobození ČLR doznala, o problémech státu s ^ej větším počtem obyvatel na světě, ovšem myslím, že základní problémy
současného života v Číně vám byly tímto rozhovorem dostatečně objasně
ny®

Naše redakce sá dovolila požádat pracovníka jedné instituce, pana @ho
těnovského, o poskytnutí krátkého rozhovoru® Otázky se týkaly hlavni
našeho rozhovoru, který jsme v tomto Čísle přinesli pod titulkem
U pramene®
EKONOM g Co byste řekl celkovému rázu odpovědí pracovníka čínského vel
vyslanectví v Praze?
"""
Pan Chotěnovský t Pokuá se budou chtít autoři ke svým slovům hlásit ,
pak celkově to, že mí několika znaky silně připomínají způsob mluvy a
hlavně také argumentování ve střední Evropě v letech padesátých®
EKONCM: Co soudíte

o odpovědi na otázku o cílí kulturní revoluce v

Pan Chotěnovskýi Jako teoretická otázka má teoretickou odpoveä® Re «
voluce však bývají obvykle věcí praktickou® Uniká mi, že by straničtí
představitelé v Číně byli po tolika letech teprve nyní shledáni představiteli buržoasie® Pokud bych se ve výkladu mýlil, pak mi není jas«
né, od kdy lze za sebekritiku a kritiku člověka považovat veřejné
zostouzení, či žádat hlavu, upálení a pod®

m
EKONOMi Co soudíte o čínském vysvětlění

ničení kulturních a historie

£ých památek dnes v ČĽR?
Pan Chotenovekýi nehledě k tomu^ že historické a kulturní památky
nejsou a nás chápány obvykle jen jako památky stavitelské $ zdá se mi*
že váš informátor podceňuje informační zdroje vašich čtenářů®

Myslíte si, že Mao je
kultem?
Pan Ghotěnovskýi Tak se mne prosím neptegte ® Dohodli jsme se na tom^
s co si myslím o vašem předchozím rozftovoru® Na pří
mou otázku bych přece jen považoval za nutné odpovídat seriosněji,
než se xoho zhostil váš čínský informátor© Osxaxně u nás máme pro
označení zbožnější, mírnější měřítka®

EKONOM

pracovníka čínskéno velvyslanectví
Mao diktátorem?

Pan Chotěnove t Diktátoři se obvykle poznají podle činů$ nikoliv po
Jinak myslím, že dnešní situace v Číně nasvědčuje tomu"9
bohužel není jasné kdo
že neomezeným vládcem by se rád stal

Co tedy soudíte o zbývajících odpovědích?
Pan Chotěnovskýs Promiňte 9 nejsem ani student, ani ekonom® Jsem také $ jako vaši Finští informátoři^ pracovníkem Chotěnovským® Pokud se
týká posledních ekonomifitSřcfe #té^ekg patrně byste chtěli ode mne pří
slušné statistiky® Škoda ? ze JefeR^nezveřejňuj e a váš informátor mf
sto ekonomických kriter-xí pracuje s básnickými pojmy jako s odměna
je dostačující, ceny jsou nízkém každý se může dosyta najíst a pod
Ostatně proč bych nemohl použít stejně seriosního stylu
®

® ® ®

Děkuj eme vám9 pane Cholěnovsky
/ EKONOM, leden 196? /
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"Udělala jsem ti ten tvůj zamilovaný « biftek®" Pravila stařenka
k svému ducatému vnuku, třicetiletému as Ondřejovi® Tento zaryte
mlčel a pohrával si se svou nejmilejsí sekerou» Byli to poradný
kus vnoučete, tenhle Ondřej a zastal v lese pořádný-kus práce© A
teä přijde domů - a biftek®. Ne, že by ho nemel rád, ale rok eo
rok stejné jxdlo - no uznejte sami® A j ešte k tomu se dnes tak
popálil od kopřiv® Svět je prevít® "Ona mne ale těma sladkejma ře
čičkama přinutí, abych to snědl", pomyslil si a coufale přemýšleT
jak z toho® Netrvalo dlouho a pod jeho inteligentním nízkým čelem
se trodil spásný nápad* Přiblížil se zezadu ke s k o r o
nic n£
tušící babičce a íal dřevorubeckou sekyrou jednou zvrchu a jednou
, jak to viděl kdysi v jednom filmu® Když posbíral stařenku

po světnici, svázal ji ao ranečku ve kterém si nosil jídlo do lesa a opět sí věděl rady® Jíra pomůže! Jíra je kamarád! Na Jíru je
epoleh!
Jíra právě vešel na zahrádce prádlo bílé' jako sníh! Mlčky vyslechl
,f
eo se /stalo® A jak jsi ji zabil", zeptal se potom®
9

"V sebeobraně *, zalhal Ondřej, věda, že by hodně ztratil v Jíro výeh očích, kdyby řekl pravdu®
"V sebeobraně®"
®*Jsí pašák Ondřeji - správný chlapík", roztál Jíra a v očích mu
bleskla chlapská pýcha na nebojácného přítele«,
,r

"To víš, že ti pomohu! A dvě svalnaté pravice se setkaly v pevném
stisku plném porozumnění®
f
Toďrž mi šnúru í"
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po setmění vyrazili naši přátelé do temných hvozdů s rane č ke:?
pŕee rameno® Jíra jinak nedal a tak každý nesl chvilku® Vesele voz
prévejíee dorazili na malou mýtinku a zde pocli hloubit otvor do
země® Ejylo vidětt ze tu ani jeden není poprvé za podobným cílem®
jim prd zpěvu /oba měli príjemne modulované hlasy/ uběhla 4»
Ondřej naposledy políbil
«ohavenou stařenku tam® kde tušil
J Jí čelo a pak ji vhodil do nehluboko díry® Potom hrobéček správ
ně žřálesáeky zamaskovali a vydali se na zpáteční cestu 9
"Já už
ústil
krocích Ondřej a dva
krát za
H
Jsi příliš velký dobrá! » děl
Ondřej
vstalJ bouchl se hlafrou
musíme tam
všickňx»" A oba se dlouho9 dlouho smáli vtipu^ až jim slzy kanuly
m
modrých pomněnkových oSi* Žertovat ve vážné
*
vyrostli v samém srdci přírody
uzi 9
"Cítíš tu vůni„ Jíro?" zeptal se Ondřej znenadání® Jíra cítil®
Ondřejovi se náhle chtělo vyletět až ke hvězdám a vyzpívat celému
světu« jak je na něm rád® V návalu štěstí objal pevně kmen borovicef která se pod tímto nečekaným přívalem náklonnosti mírně zalqymá
Vtom uviděl Ondřej světlušku* Malinkatou lucerničku nad ces-^
tou® Zapomněl rázem na nudu a še3 svého pohnutého života^ zapomněl
na nedokončená studia /tvrdá česká palice se se vším vyrovná/ a
rozběhl se křepče za ní®
"Jako malý chlapec"^ poicyslil si s úsměvem Jíra$ pohlížeje za stat
nou postavou svého druhaf která jakoby se vznášela nad pařezy a bo
růvcím®
r
~
"Ten bude věčně mladý"^ dodal si a rychle - jako by se bált aby ho
nikdo nevidělf setřel z oka zrádnou krůpěj ^ která tam neměla co dě
&
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A doma právě dodělával v posledním tažení věrný vlčák Ástor^ který
snědl otrávený biftek 9 připravený původně pro nic netušícího Qnd re
je®
o-

/ M® Huja /
/obrázek A® Morávek/
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Beze s l o v

malý
AFo'J K A HO V ATI
AUSfaiT
TANT
r
i \ A T " 7' ij 3 T TUS
DASÁIííí LIET ABOLI SKUS
DEFLORACE
DIAPOSITIV
DLFRAKCE

lcL

nepřihlíželi: ke Strahovu,
p
aný cmovnik z doby kultu
cestováni vS C e d o - .
- F/niena hlídek ve vězení
zrušení stanice tramvaje na Floře
Zeus v období kultu své osobnosti
výzva skupino úchylkářů aby odešla
dvakrát propuštěny
DILETANT
policejní auťó
FIATIUSTITIA
rímsky humor- *
FÓRUM ROMANŮM
Tbuldozér
IMPERIALISTICKÁ BAŠTA ~ recepce na Americkém vyslanectví
t A rn- ,-T T O
příkaz o úprave hlášeni
±iriKi¿:ÜO
horší nedostatečná
IvlIITUSK
vnitřní uensura.
NITROLA K *
dzhovor ligových fanoušků
OLIGOFRENIE
výtah
PATROKLES
přehlídka hrdinů
REKVTSITA
T
SENZA PAROIIÜ
bájeSny záhumenek
vybídnutí ke zpěvu
SIITG-SING
noční úbor duchovního
SPIROCIIETA
snížení cen uzeného masa
SPEKULACE
r

Tato Matérie je průřezem toho» co se objevilo na titulních stránkách velkých ameríokých novin •
Průřez otřesnou událostí9 pro amerického novináře anad až příliš

eÄiuaívní®
Budeme konfrontovat jednu z ne j s trašně j š í c h vražd, jaká ae kdy sta~
9 9

®

r^^éť^m

/ Zrosen rozpoutat pékXo / ®
Historie9 kterou sé napsal do análů chicagské políeie Styřiadvace
tiletý námořník Diek Speck9 rany bílás. vysoký 185 cm, nepříliš ai
"g s kaSt anoyými« krátce zastřiženými vlasy9 blankytnýma očima
muž * který zavraždil o © dívek9 aniž by však na jedné spáchal ná#
sílío Muž 0 kterému ae skryla devátá z obětí <5? ® ® O Ô $ muž, který na
místě činu zanechal 32 otasky pratů* $ o ® ô
Tento typ vraždy ae nestal ve Spojených státech poprvé a od toho ne
Slastného červencového večera bohužel mi naposledy® Psychiatři řf"
kají? ^ ^ mnohočetné sexuální delikty®s©** Námořník Diek Speck pro
vedl tu vie bess jediného hnutí brvou ^ bez hluku« po činu ae skryl ?
opili laciným vinen a v opilosti si podřesal žily®
Je
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Speck aedí a bloumá v parku« ^Ťak
Bíeku, co děláš?* , ptá ee ko
M
n
lem jdoucí kamarád® Nic
w
13
Já jdu na sraz námořníků 9 říká kolesa
očubčí syni% odpovídá
f9
a odplivuje si Speck, aniž by ae hnul© ®*®^také jsem tam hledal
w
práci, minulý pátek, máme prácí na jezerech,"řekli, ale já chci d£
Sě
lů na Mississippi a po ni do New Orleansu®®»» ®®®to prý zatím nen
jde, mám přijít příští pátek e ®
&
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© O&
Co asi to potřeb©
vsponinat na tyhle věci
geeka § vspomíná na fi®
a na t® s&
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a to vždycky se ste
propil 0 & Q
penise na
moderní budovy South Chi^e
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pláštích mu tak

c h i c a g o - č l v r l e k - 1 3 . 7.1966
Ow
Dusný letní večer, rozpálený asfalt sálá do otevřených oken po 33
denního vedra® Z černošškéno ghetta jsou slyšet občasné přestřel«»
ky© Devět děvčatg zdravotních sester - aspirantek netuší * že se
dnes večer setkají s opilým námořníkem Speckem© Dvě Filipinky, třía
dvacetileté^ slyší tiché zaklepání na olmě a jedna z nich - Corazonjde o|evřít O © ®
Coraaon ho nezná$ nikdy ho «evidělag Dick Speck vysvětluje svoji
komplikované» životní historii rozčarování 9 ale Corazon ta wěú ne zajímá, není přece Američanka ^ vidí pouze černou koženou bundu
a
v ruce mohutný nůž© Cítí zápach alkoholin© Odskočí dovnitř a on
vejde a rozsvítí© Tím se vzbudí její kolegyně© Speck jim přikazuje9
w
9
aby vylezly z posltelí© "Co chcete dělat ptají se dívky® "Mlč ® ,
odpovídá muž v kožené bundě a namíří na ně malou černou pistoli §
w
ijekřičte nebo se rozzlobím"© Pak se ptá. kde jsou ty další ,Corazon říkáf že vedlejší ložnice je plná divčat®
Výborně*$ říká Speck^ tak je jdeme probudit% rozsvítí a vzbudí dal
ší čtyři děvčata
© "Ven z postelí% syčí Speck| všech šest děvčat
v nočních košilích stojí obličejem ke zdi a Speck pokračuješ ^Nehodlám vám ublížit, potřebuji jen peníze, peníze na cestu do Newi
19
Orleansu© Musím tam nezbytně odjeti ,
Je půl dvanácté a Gloria Davy se loučí dole u br^ny se svým chlapcem® Protože vidí světlo nahoře v pokojí, vyjde po schodech a nahlédne do pokoje® "Vstupte*^ říká Speek a zadrží tam také ji®
Pracoval rychle a přesně®
Stáhl prostěradlo z jeůné postele^ rozřezal je nožem a svátal po stupně každé dív©e ruce za zády®

Po půlnoci přichází Mary Ann Jordán s, nejhezčí ze všech a Susan Far«
ris® Mary obvykle spává doma^ ale dnes šla doprovodit svoji kamarádku© Jsou to někdy zvláštní a tajemné cesty, jež přivedou elovela k
jeho konci©
Také Mary a Susan skončí se svázanýma rukama® Dívky ho ppzorují a on
přemýšlí® "Potřebuji vzít peníze z kabelek a ze stolečk&§ mizet a
koupit ten lístek do New Orleansu®" Verne si penis a pojednou je $
5
jako roztržitý a znenadání říká jedné z dívek "ty půjdeš ae mnou '
tlačí ji nožem^ odkrytým nožem 9 otevře zamčené dvéie^ pečlivě je
znovu zamkne a po deseti minutách ae vrátí® ^Bere si sebou další
a to opakuje osmkrát® Pouze Filipinka Corazon se vzchopí a nesmírně
vyděšena se schová pod palandu® Ostatní dívky čekají jako ovce na
jatkách® Je to naprosto neuvěřitelné®®®Kdyby křičely společně, otev-

řenými okny by je jistě slyšeli ve vedlejší nemocnici®®«
Pouze jedna z obětí měla ústa ucpaná roubíkem® Á tak Dick Speck nechal své oběti v tratolišti krve^ bez jediného projevu odporu, bez
jediného výkřiku ® <D €•

•

Gloria je nalezena nahá na divanu v přízemí ~ zaškreena ©
Susan Farris ubodaná devíti ranami®
Maiy Ann Jordán na podlaze ložnice prvního patra - pět bodných
ran v hrudníkuf krku a levém oku®
Patricie Maťurek leží také ne podlaze - blízko těla M®A® Jordán
zardoušena a pobodána•
â
Rovněž Pamela Wilkenigj, Valicento Pari on a Marlita Gargnello jsou
mrtvy®

SLYŠET

TICHO, NIC NENI

zjišluje vyděšená Corazon^ otevírá dveře a rozsvítí®
Udělá dva tři kroky^ s obavami se rozhlíží a vidí
kre v
A začíná křičet r v$£CUNY OSOU MRTVY, VŠECHNY ¿><SOU

nRTvy

%

•

•
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Výkřik asi někdo slyšel® Corazon pošije vysokou dávku barbiturátů ©
Přijíždí policie® © ® ©

SOBOTU V NOCI

slouží mladý lékař L®J©Smith
svou první noční službu© Přivážejí pacienta s rozřezanými loketní
jamkami kterého našli v hotelu nejhorší kategorie©
ně j akou
P a c i e n t
b l o u z n í ® <s> ® & ® Hovoří s někým f
vkou v bálém plášti®®® dívkou jménem Judy*®®r
"Mám strachy mám strašný strach"®®®šeptá®.
Dr® Smith pozoruje jeho tvář® Kde ji jen viděl? Při ošetřování paže a zavádění transfuse vidí na paži mezi obvazy vytetované písmeno B g, pak 0 a ještě kousek R®
B O R N
to R A I S E
HEEĽL© Ano^ ta idiotská frázef vytetovaná
na Speckově «^ano^tu přece již četl v dnešních ranních novináchs ® ©
M
Sestro^ přineste dnešní ranní noviny!"

Pak zbývá již jen dotaz:
"Yes* it is

11

Isníi your name Speck?"

Vktoht

(^pwcoumo

MODr K. Koomcíi-4
poctfz C Europto .)

Na myšlenku napsat tento článek mne přivedla účast na skvostném
večeru» spojeném s volbou Miss Ekonomie Evropy který pořádali v IJa&mr
studenti ^moké školy Ekonomieká^ Není mým úsgrslem rozepisovat
"
o půvabech účastni© <= k tomu se neeítím povolaná«. Ani o nedopatření9
' — při volběopřihodilo; to^si jisté každý přečetl v denním tis«
o to něe-o jiného^ eo mne inspirovalo a eo jsem ekonomům v té
ATMOSFÉRU®, Velmi příjemnou atmosféru, oocit^ ze je
a ověk vskutku mezi studenty kteří se umí dobře bavity aniž by dochá
^elo k nepři jemnos tem ^ k něčemu^ co by člověku vadilo* WS^bOu»
že po
radatelé večera si vedli tak^ že by jim to leckdo mohl závidět,* A vy
bavily se mi vzpomínky na návštěvy v KLubu mediků v letošním zrimním
® Já ne vím * snad se to někomu líbilo^ mně ne®, A těeh^ kteří
sdílejí můj názort je víc

a n z J w . . . ?

je mi mám&fi
v ©redeho
síeh letech mnohem konkrétně jšl představ o náplni" klubu<*
A podle toho také vypadala jejidh. reaH«aee<* Lxáé chodili
do klubu rádi jednak kvůli dobrému profp^mi^ ni li možnost
mi zatancovat jak při magnetofonu tak při orchestru» Dalo
^e tu popovídat si se méxatfmi v opravdu, milém orostředí

A jak to vypadalo v letošním zemním semestru? S£m to ^e $
že neuspěl se svými povídkami AUHuja* když ještě vlonx
měl takový úspěch? Jeho letošní povídky pyly stejně dob ré*®* Podobně ternu bylo i s poutavým vyprávěním dr^Kočandríefao o ^eho cestách po Itálii9 doplněným množstvím v^«
borných diapositivů© Tretím a pokud si pamatuji9 zároveň
posledním programem klubu^ který se konal pr akti eky kaž do u středu^ bylo povídání Jiřího Suldovského a jeho přá tel o práci na celinách* Jistý ne zájem návštěvníků poznal
Jirka určitě i sám na sobě^ přestof že to bylo dobře při
pravené ®

v
I

I

Pokud mohu citovat z článku Petra Bartůňka uveřejněné
ho v Universitě Karlově9 říkal mu J ® Suldovsky9 předseda
w
Rady klubu^ že lidi chtějí relaxovat*® Což je správný ná
f ano, relaxovat se musí«. Jde jen o tos co si kdo přect
stavuje pod pojmem Klubu ši relaxace® Zda inteligentní za
bavu v pěkném prostředíf jako to bylo v minulých letech a
nebo pouze abusus levného alkoholu jak tomu bylo letos ®
Protože ten se svými následky byl místy až trapný® Jak je
možnéf že k tomu došlof když v minulých, letech tyly takové případy výjimkou? Vnucuje se mi jediné vysvětlení —
určitá povrchnost vedení Klubu^ které připustilo^ aby k
takové situaci vůbec došlo® Protože má-li se něco podařit,
záleží to z velké části na důkladností pořadatelů a o té
se v tomto případe opravdu nedalo mluvit® Jejím důsledkem
byl rapidně klesající počet návštěvníků a nakonec výpověcL
dlouhodobé smlouvy Ministerstvem stavebnictví®
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Mé původní sas^šlení se melo jmenovat *KÍSB Eeenoinia Buropaa
m ® h Quo va di@ « Klube madiků?*® Ale jak říkány bylo to dóra>@
Kromě toho ® stalo se něeo^ ©o mn.Sg k mé velké radostif udělalo
tak troohu čáru. přes rozpočet®. % l a to prroí akee Klubu, v tomto
semestru /po nove dohodě e Ministerstvem stavebnic tví/ - večer
se švédskými studený9 pořádany 17© dubna 1967© Nebyla jsem tam si^
ee přítoima^ ale to0 eo jsem o onom večeru slyšela^ bylo to nejlepší
e
& A tak si řxkguiig,
toft byl ti eba dobiy novy začátek®- Nebo %
na otřelém "nikdy není pozde něeo pravdy je«> A tak nakonec přejí Klubu^ aby se stalo pravdou tof o čem psal J® SuldovsI^ý v X<*
cíale Reflerui "V tomto roce chceme pokračovat v tradici otře
dečních večerů© Jejich náplní bude tvorba začínajících i už zná^>
myehbásníků a prozaiků* beatová a dixielandová show> rozhovory s
předními osobnostmi našeho kulturního a hospodářského života®
V neposlední řade pak promítání arehivriíeh filmu • •••»•»»je pouze
99
na naších studentech ^ aby těchto podniku využili©

P o známka re dakce t
Bude—li tomu tak^ využijí a ráďi<*

S.TÍK1A

vás

pbozradí

Váženi čtenáři $ tuto práci jste jistě na studentské vědecké konferen
ci neslyšeli® Kolega Václav Filip tedy využívá této možnosti k publx^
kování poněkud neobvyklých myšlenek®®®

-

VACLAV

PIL» P

Vážené kolegyně, vážení kolegové I
Itaešního večera k vámjproslovím přednášku®
Kón mimochodník je kůň* který strká nohy kupředu tak,
že zatím co obě levé «ustávají na místě9 pravé ae
hbitě před ně dopředu posunují®
Student mimoškolník je takový studenty jenž získávaje
znalosti9 činí tak mimo školu®
Dalo by se také říci školák mimochodník9 neb děje se to mimochodem*
Jako obvykle zahájím modlitbou®
Ich weiss nicht9 was séll es bedeuten9
das kommt mir nicht aus dem Sinn®
Zahledte se do očí angorskému králíkovi® Jsou Červené®
Při troše fantasie by se dalo říoi9 že jsou sudé.
Tauglich®
Scéna na mostě: Proč«čumíš«do~řeky? Vypadá tak tajemně®®®2blunk
Měl jsem mnoho žáků* z nichž jediný zůstal člověkem®
Pracuje na zdokonalení parního stroje® Qn^ vědec9 tělem i duší®
Na to se zeptejte pana Auschpitze®
Modlitba končí
andělé tančí®
Dnešního večera k vám proslovím přednášku®
T

ANATOMIE ANDĚLA®
Anděl se skládá z těla^ košilky a dvou běloskvoucích
komponent®
,,
Pod košilkou anděla je kabinet ozonu^ který vzniká
vícehlasým chvěním éterického jsoucna při ústí dutého instrumentu®
Jsem leštič dutých instrumentů® Je to místo pod penzí?
Lituji^ pane $ ale takové místo nemáme ani pro následníka trůnu*
Definice MYŠLENKY®
Myšlenka je dutina v jádře patafysického konkrementu•

Ä K L á J ) ! MYŠLENEK®
| tomu již drahně leto Zákonem chráněno ^ všechna práva vyhrazena©
Tastný a veselý Nový rok® Přidržujte m zadržovacích tyčí*
Vyšehrad9 vltava^, Šárka9 Jupiter. Saturnf Uran* Neptun9 Pluto® Tak
s
se nám brzy
K vašemu prípisu nic nesdělaleme®
zy uzdravte®
uza
Perlové cibulky neb šalôtžy oloupej^ vlož je ao osolené vody a
povař «> Potom vodu slij 9 na cibulky nalej dobxý vinný ocot a opět
je povař* Cibulky slož do sklenicef do octa zamíchej několik celých
pepřů^ bobkový list^ hořčicové semínko a vše nalij na cibulky®
Studené považ pergamenovým papírem a ulož ve studenu®
v

Následuje krásná báseň o 7 kouzelnic ich0 sepsa ná na počest 7 kou
zelní ků ke Dni kouzelníků •
Kouzelník na hradě RŠbí
má zvonec a tři koráby
kouzelník na hradě Zbečně
se líbí jedny slečně
kouzelník na hradě ToČník je
jeho pobočník
kouzelník na hradě Landštejně
má vosa© ve mlajně
kouzelkík na hradě Lokti
mé nohavice až k lokti
kouzelník na hradě Hásnburku
ai sedl v neděli na okurku
kouzelník na hradě Piskoří
se tomu všemu pitvoři®

Malé hladké a kulaté artyčoky9 jež mají velké květy a jeou masité $
zespod seří^ieme a potřeme citronovou šíávou® Poté je upravíme na
mísu$ posypeme strouhanou houskou a polijeme rozpáleným máslem
nebo k nim podáme holandskou omáčku® /viz omáčky/
Holandská omáčka
budiž
voda pro milion obyvatel
budiž
výbuchy a demonstrace v Saigonu
budiž
cena jen za pár
budiž
týden saní na Smržovce
budiž
tenisové mládí
budiž
budiž světlo
budiž I
H

O

V

Nastává genese ze tmy průvanu a nenarozených tatolestí® zákon ze
psího kousnutí se opakuje pro dnešek i zítřek v nadnárodní superpo«
sici tří navzájem souvisících syndikátů rozvášněného davu rozbíjejí
čího okna kostelu, aby vzdal poctu nic
sám
Velkému Mandegerovi jenž náhle narodiv
Vážené kolegyně, vážení kolegové«,
Zbývá ještě pohovořit o dalších věcech®
Leč bude lépe9 bude^li příště®
O

• v;

rádélko M svléká zpravidla ve čar^ ale
nezřídka
Kdo se svléká přud zreadlam »
přaavSáSí se zia vlastni oČi# 2a au silon impftlá
Silonové

vá na objem ani eeul s žádfté strany®. A jak leh®
m m svléká l
hlaáké© Svlékáte-li silonové kombinátko
wžlnfp
ftaobea. tedy horem* přas hlavu«
tává o uSi» Někdy však při joeta dossi a únavou ng
budete s to ani svadnout ruea® Dua jste nosila, **
hfmmtm § nebo celý^veSer hlasovala^ nebo vás ne
dlouho s rxůzmmi vzhST
ehaliH
sw© Svlélo&eie se tedy pohodlnějším způsobems. kom
biné si necháte sklouznout přes boty
Svlékne se sasio* je hladké jako je St
Mohou nastati pádty9 kdy budete unavená ještě ví e
Přijdete například ze Silvestra a nebudete mít
chul se svlékat vůbec® Nadělejte si tedy násilí© Vyspíte se v silo»»
nu. nikdo to ani nepozná* NamaSká se anx nemuchlá® Ráno vstanete a
buleta jako
Škatulky ©

Víte9 eo to je odernost? Silon má odemost velmi
malou© Znamená to» že se silonové kalhotky ne prodřou tak sbadno® Tu
hle vlastnost ocenítea jestliže musíte celý den sedět třeba za po štovní přepážkou nebo-máte-li ve zvyku jezdit po zábradlí®
I
Silon je pevný® Tahé-*li se e vámi každ<5 ráno ses
tra o kombiné9 nemusíte mít o ně strachy je-li ze silonu® Kombiné ~
ze silonu se při tahanici nepřetrhne© Přetáhnete®!i sestru^ budete
je mít vždy celé pro sebe® A jak dobře se pere! /silonoví kombiné/® Nečisto

ouze na povrchu®
m. saponátu^ a
pak pověsit» aby uschlo© Silon se totiž ne musí žehlit® Jste~li
však členkou - klubu otužilců« nemusíte je nechat ani uschnout* muže«
te je obléci-vlhké® Připravxe se ovšem na spoustu nedůvěřivcu^ kte-

ří po vás tu a tam objeví loužičku a budou žádat vysvětlení® Budou
to nejspíše tif kdo považují silonové prádlo za záležitost pro ne&ě
le a svátky VyvecLte" je z toho ornylu® Vždy i silon je na sv5t§ pře
devsígr pro každodenní nošení® Aby vám ušetřil čas? práci a ruce®
Vzpomeňte si na tof až se budete večer svlékati I

/František Nepil/

ti

t&Labá V Xlíí IÍAJX s x o v ^ ,
O sclioóecli u 20.be «xovzx.
Naslouchejte mému zpěvu,
truchlivé té baladě $
není plodem zlého hněvuf
nestala sejaa hradě®
Je to píseň této doby,
čerstvá hlína kryje hroby®
Začíná však stále znova
na schodech u Albertova®

Stoupal mladý medik vzhůru,
stoupal denně k vrcholu*
denně stále stejnou tůru^
radši by šel do dolů®
Stoupá , v spáncích buší buchar - n
"Nevzdám sef vždyx nejsem suchar!
V duši své však hrůzu chová
ze Schodů u Albertova®

Šlape strašné kvantum schodů,
od piva ho mozol tíží,
lapá vzduch a chtěl by vodu®
Náhle zalomí se v kříži strašný pád - a jeho duše
od hromádky masa kluše®
Prchá z těla medikova
od Schodů u Albertova®

Končí píseň, k čemu slova?
Na patole houká sova.
Presto leze oběí nová
po Schodech u Albertova•

b& C
Otázka nároků na äomlmé absolventů naši fakulty je častým předmě
tem sporů se zaměstnavateli e Jaké ja vůbec sociální postavení studentů F¥L a ¿aké mají další perspektivy» nám řekl JtJBp J i H Duŕfek 9
vedeueí studijního odddllení*

ka národního
že student má lytéž vý
péč# a i
£daraa at
Podobně je tomi i b dovolenou® Doba řádně ukončeného studia^ absolvo
381
vaného po 18© roce života9 se započítává do dovolené®® Proto tedy
absolvent nastupující první rok po ukončení studia» které trvalo 6
let do zaměstnaneckého poměru9 má nárok na stejně dlouhou dovolenou
jako pracovníky který je od svých 18 ti let šest ro ků zaměstnán© ¥
¥ tomto případě tedy na 3 týdny®
,
důchodové zabezpečení se započítává po dobu studia absolvovaného
18© roee života ošslSní pří jim 800 líče© To je ovšem teoretická
9 kterou student nedostává* ale která slouží pro výpočet
€hodu© /Může ae totiž stát případy že absolvent nastoupí po promoci^
pracuje
pak se mi stane úraz a je převeden do invalidního dů®
chodu®. Ten se mu vypočítá % jeho lékařského platu za onen rok práee

a z těefa*pon^slnýeh" 800 K s © /
obou studia se rt>zámf to období* ve kterém
student řádně za
esáit na deimí studium® Jestliže student opakuje dva ročník« jeho
studium tedy trvá 8 letpak-tedy 8 let ny užívá všech výhody
ných se studiem, > jako pracovním poměrem® Jinak je to ale b obdobím
ve kterém bylo studium přerušeno®, Protože student nebyl řádně zaps
^
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Kčs a ztráeí i jiné
studentské výhody/* nezapočítává se mu foto období do doby studia
ZA
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Cas od času se ve škole přihodí některému; studentovi úraz® Třeba se
polije kyselinou, nebo si zlomí um nohu na schodech ústavu®®®

Jako pracovní úraz se posuzuje úraz^ který student utpěl při vyučování a všeeh úkonech & ním spo
nebo přímo souvise jících /Školní tělocviky povinné prpxe a pod©/® Totéž platíp pokud se jedná o
nemoe z povolání®

- 48 ^

Utrpí-li student úraz při činnosti z vlastní iniciati
vy, kterou škola /fakult^/ neorganizuje9 nejde o pracovní uraz® Také uraz, který se přihodí cestou z

byd

liště /koleje/ do školy a zpět, není pracovním úrazegr
Študentom odpovídá za škodu vzniklou úrazem - nemocí
z povolání při vyučování a všech úkonech s ním spoje
ných nebo přímo souvisejících vysoká škola /fakulta/
Student je povinnen každý úraz - nemoc z povolání /to
znamená i úraz, který nezpasobil pracovní neschopnost
vzhledem k možnosti dalších komplikací/ bez prodlení
hlásit vedení ústavu, kliniky, laboratoře, které ne hodu co nejdříve ohlásí bezpečnostnímu technikovi fakulty /tel® 228-792, 229-329/ k dalšímu opatření®
Nejprve postižený pochopitelně vyhledá nejbližší lék
pomoc® Není-li nebezpečí z prodlení, je povi.nen tak
učinit na fakultní poliklinice, oddělení pro vysoko školáky, Praha 1, Spálená 12®
By1-1i student vyslán na brigádu organizovanou fakul
tou, oznámí úraz učiteli, který má pedagogický dozor,
popřípadě vedení pracoviště příslušného podniku a jeho závodnímu lékaři® Za škodu odpovídá podnik /závod/
pro který je brigáda konána»
Doporučujeme, aby student postižený úrazem - nemocí z
povolání, jakmile mu to zdravotní stav dovolí, se ve
vlastním zájmu osobně spojil s bezpečnostním technikkem na děkanátě /sekretariát děkana/ za účelem projed
nání případných nároků na odškodnení pracovního úrazu
nemoci z povolání®
pil, Ix
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( L t m L u s<z sir.
Tato rtěnka patří realisticky přemýšlející 2enša Víte co chce
te* Málokdy děláte větší chyby a využíbáte pžíležitosti všude,
kde se vám nabídnou® Jste roztomilá a inteligentní, člověk,kte
rý zná svou cenu a přiměřeně na sebe dbá.Svou schopností překonávat prakticky* a bez velkého vzrušení různé překážky, získáváte převahu nad jinými, i oslnivějšími sokyněmi® Neděláte si vysoké nároky, spoléháte spíš na sebe než na druhé a svůj vliv vykonáváte
co možná ne j různě j š ími způsoby*.
Tady se zřejmě starostlivě pečuje o zachování půvobní oblé podoby rtěnky«Svědčí o tom,že postupujete plánovitě a důkladně a
to nejen přip péči o svůj vzhled.ale i v zaměstnání v ve vol «
ném čase . Za cílem, který si vytknete,jdete s veškerou pílí.
Pro svou rozvahu a obezřetnost máte úspěch v zaměstnáních, kter
vyžadují přěsnost a smysl pro detaily»
Proláklina
j
že na ni při líčení příliš tlačíte® Naznačuje, že jste vnitř
viny
ně nejistá.Mohou vás
musíte snažit vyrovnat vědomě rozhodnějším vystupováním®Jste
náchylná k nedůvěřivosti®Romantický luxus /šampanské,světlo svíček,tichá
hudba/ vás okouzluje a muži ve vašem společném životě jsou většinou dobří společníci. Zacházejte opatrně se svými penězi.

Soudě podle ostré špičky vaší rtěnky jste pravděpodobně typ
dosti soustředěný na sebe.Líbilo by se vám, kdyby k vám byli
všichni lidé tak milé, jako jste vy sama i sobě. Nenávidíte
,
když na vás někdo pospíchá.Ráda se dobře oblékáte.Ačkoli rá
da slyšíte komplimenty, máte pořád skrytou slabost pro drsné strohé muže® Svoboda je pro vás životně důležité.Sport vás naprosto
nudí®

\

Vaše rtěnka je zcela plochá? Pak jste jistě člověk přitaka
vající životu a plný netrpělivosti® Jdete na všechno zpříma a nezdržujete se zbytečnostmi .Vnější ohledávání a pů
sobivá registrace všech náležitostí na vás nedělá dojem
vrháte se instinktivně k jádru věci.Občas se dopustíte
všelijakých netaktností, které možná mohou zranit citlivé
duše.Ale vy to memyslíte zle a za vaši příkrost budou vaši bližní od
měněni vaším objektivním úsudkem•
""

5

pokračování najdete na str.5?.
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Úŕedn
úse
ku byly přeloženy z pondělí na
čtvrtek od 14 cb 15 hodin, /na
F V A V tuto dobu si můžete koupit
chybějící známky nebo podat přihlášku do ČSM či žádost o dupli«
kát průkazu®

Kontroíí známkyČSM à 1 K4s vydá
jezou si dokupte
nejdříve na FV Prodává pouze
organisační úsek.
Jakékoliv urgence a 'vymáhání ra
a aoporuceni od
oa FV
rv pro
ty ao zahraničí jsou naprosto ~
zbytečné pro ty studenty, kteří
jsou z kroužků, jejichž seznamy
Členů /se stavem legitimaci/ nejsou doposud na FV,Ačkoliv lhůta pro dokoupení známek a dodání seznamů byla stanovena do kcn
ce
ledna /viz Reflex
Uvedení těchto věcí na
správnou míru žádejte pouze
od
svých studijních vedoucích !
Změn
4® dubna oyl koopto¥ý
vän kolega Miroslav Hanuš ze 3 r®
Má na starosti vyřizováni vyměň ných praxí do NSR a příští školní rok všechny skupinové praxe na
Západ* Kolega Jan Pilnáček ze 4
ročníku
stal novým revisorem
FV a již absolvoval příslušná šk£
lení©Ke změnám došlo také v kul~
turním useku«, Z funkce ve FV byla
uvolněna Renata Holubová, vedením
celého kulturního úseku. který byl
spojen s Klubem f byla pověřena Zd.
Pavlová ze 4 r o c Jiří Suld.ovský
zůstává předsedou Rady klubu»Místo
Draku Tomašuka byla poverená organísací praxí do zahraničí Aid« de
státy/ Jarmila Horáková se 3* roč.
*
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ne. Cena lístku pouze 4. Kčs
Doufáme, že si možnost shlédnout
tento slavný Bergrnannův film

ujít.
Jako zdravotníci na pion.
ry se můžete co nejarive pr
sit i Jindry Holubové,tajemni
ce FV* Podmínkou je absolvování
3« roen íku,zdravotní školy či
zkouška z kursu první pomoci ,
jak jsme psgli výše® Turnusy
jsou obvykle třítýdenní, stravy a ubytování zdarma* 400 Kč s *

Možnost snadného výdělku se na
skýtá při kongresech.
10.-14* 7. 67"je v Praze V*kon
pres Mezinárodní unie Školní a
universitní hygieny, v UKDDS na
Vinohradech,,
13*-18. 8. 67 je v hotelu Inter
national mezinárodní symposium
o dětské mozkové obrněn
20 studentů A e k / na prvním,15
na druhém si mohou vydělat 20
Kčs denně A oběd/*Dá se počítat s možností účastnit se spol
programu.
Skupinu švédských studentů
an
na
MlíDr* V*Šnaid -Dr Sc
Vlil naši švédští kolesové v klu
tu medikům Během svého pobytu v
Traze navštívili několik klinik
n, různých zdravotnických zar i ze
n i. Někteří z nich navštívili
také redakci reflexu, kde s ni
Tií byla dohodnuta vzájemná vý
ir.ěna medických časopisů®
•

T

•
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Na pomoc Vietnam^ bylo na n asi
poufakultě vybráno 99, slovy
F i M Mlčení můžete shlédnout 6, Čer
Ve
hých
devadesátdevět Kčs®^
vna na FONu j F ak , osvěty a novinásrovnáni s příspěvky ostatních
řstvíA Na této fakultě byl založen
pražských fakult je to snad
filmový klub Naše fakulta má možnost najtrapnější příspěvek,
získat několik lístků - podle počtu
přihlášených. Přihlášky můžete pod£
vat na FV.Promítat se bude dopoled»
V
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==správy
Návrh na vybudování hospodářské
ho zařízení VOV je v současné
8é velmi intensivně projednáván
Jeho pracovníkem se může stát ka
ždý vysokoškolák, počínaje 3©se
mestrem «tuaj*. kterf o u e
dobrých s tudj jní ch vysxe $ á
prospěch lepši než 2,5©Prihláška
uchazeče musí být doporučena FV
ČSM a školou© Výr,e výdělku bude
omzena
ooo Kčs,
viiv na vyplá
rocne© ffeBuSe
cení přídavků^ednu jehg část si
ponec há k použití organisace©
zarí
Pracovní doba bude volná
zená podle možnosti stádenta^aby
nenarušovala jeho studium©

SLEVY VYSOKOŠKOLÁKŮM do všech
, **** koncerty a výsta«
vy činí 50%© Jkfeo doklad pro
získání vstupenky sloužíiíndex^
není nutné mít žádné další legitimace Či průzazy® Vstupenky
však nelze zakupovat v předprodejíchf pouze v denních pokladnácfcuSlevy se nevztahují na ki
na®

SETKŽNŽ S PRIMÁTOREM SIČERNÍM s eg
se uskutečnilo v lednu t©r© Vedení pražských škol9zástupci W KS?
a VOV ÔSM praha jednali o možnostech spolupráce vysokých škol při
zvelebování Prahy$ o možnostech v^
užívání výzkzmné a věd© činnosti
VS při odborných expertisách aj©
Byl podán návrh návrh na řešení sí^
tmace celopražského studentského
klubu ©
Kavárna Vltava se asi stane místem
studentského klubu©Podle rozhodnutí ředitele RAJ Prahal
by bylo možné zahájit provoz asi
na podzim© Sál má kapacitu 500 míst
i s balkonem a ještě 3 místností
v 1© patře® Klubovny by bylo možné využít jako herny9 kdy by bylp
umístěny hrací stolky9hrací auto
maty zahraniční výroby9 kulečník
aj® Je pamatováno i na čítárnu no
vin a časopisů© Ceny jídel by prý
neměly přesáhnout jejich výrobní
cenu© Vstup by byl pouze na iddex*

S holandskou studentskou organisací zfktrtrechtu - USF- navázal kontakt
VOV SSM Praha© Dyla uáavřena dohoda o uspořádání výměnných zájezdů vy
sokoškoláků© Výměna se má uskutečnit/ z ka?dé strany asi 350 studentu/
napřesrok® Z každé fakulty by jelo asi 25-30 studentů® Naši mají odjet
jako první - na jaře 1968 a Holanďané mejí přijet na podzim 68*

Majáles 1967 se nebude konat z
ospoaarsicyc důvodů Středisko
jarních studentských slavností
se má přesunout na jednotlivé
fakulty*

=*=======PRVNÍ MANŽELSéX STUDENT

SKÁ KOLEJ
byla otevřena 15 dubna 1967 v Praze 6®Bylo ubytováno prvních 40 dvo
jíc a pokud víme3 je mezi nimi
jeden pár z naší fakulty^

POSLUCHAČŮM 1 . - 3 . ročníků
mají letos opět možnost koná závěrečnou zkoušku kursu první pomoci ©
Po jejím vykonání obdrží absolvent potvrzení, které ho bude opravňovat k výkonu funkce zdravotníka na letních pionýrských táborech^chrne
lových brigádách a zimních lyžařských výcvikových kursech^ Přesné
datum zkoušky, která se bude konat v druhé polovině května bude včas
vědomosti budou zveřejněny v syllabu a poskytnou
je rocniKovi aavernici.
/J.Štěpán/
. 52 -
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Chlapeo iiarozerjý w
hámn& Poněvadž m již v
ností k tloustnutí© Neučil

„ mu»£ byt k činnosti po«
ohybuje ^ je silný, s náklon patel, ale jeho pohodlná chápavost
se musí neustále probouzet k prá®
ei® Hodí se pro zaměstnání0 ka®
není třeba žádné duševní ani tě lesné činnosti© Jeho hudební slueh
je dobře vyvinut a slouží mu jako
vedlejší rozptýlení® Ani zde se
však nemůže samostatně uplatnit
tjeho tvůrčí du&i, hudba je jen
jednou z příjemností jeho života®
Povoláni^ která by si mohl svolit
jsous stavitelství9 aiatkárství9
itóbee všeehno roInx&ení , protože
v jeho povaze je také opatrnost
a skoupost£ která se i v živnostech jako je hostinství* pekařství a uzenářství může výborně
uplatnit* Měl by také sklony ku
hraní v karty a je proto třeba již
od mládí dbát, aby se tomuto
bijáku mladé povany vyhnul d pro
tože by ho čekaly těžké ztráty ^
po případě celoživotní tragedie
«•
měchy re
pli c 9 lučníku »
fi

Varuji s

eenujt

Lva
Paœ^r a
mámení

tira a

\á>

měl oženit® Ve znamení
obchody® Cestovat ve
Nebezpečná souhvě^-

dl z Qýk09 Rak® Po&or na ně!Î!
® Je nevážnivá
a
_
¿¿nýeh souhvězdích, tmnichS by se dalo té«
měř s jistotou řloí, že sňatek s nimi bude zásrakau. takové spokojenojg
ti, jako s děvčetem zrozeným ve znamená Raka® Její hospodárnost p M ?
nese bohatství ji i rodině® Přes neshody se snadno přenese^ musí sta
trpeti a vydobýtsi znovu své místo na světě©. Z této, povahy ji z
přirozeně vyplývá, ze musí být vážena® Při. výběru mužů věak musí být
Velmi opatrná a doporučoval tyeft jí, aby se vdala pokud možno za obchodníka nebo živnostníka, jemuž bude platnou silou a jejichž spolec
ným přičiněním nabude jmění®
_
_
muži hrají v jejím životě velkou úlohu a mohli by jinak s t as t

* vybírala s velkou rozvahou^
exxeů^ Raka a Kozoroha«»

nou
a to muže2 rozené
- 5S

Varuji: Pre5 úrazem^ zánětem slepého střeva a Infekčními nemocami®
Při prvních horečkách povol®jta ihned lékaře - neotálejtet S!
Hyezďá řská předpověch Protože vdavky jsou u ni velmi důležité a
rozhodující /raději žádné než Spatné/* mela
by se provdat! ve znamení Panny9 Stíraf Skope$f která jsou vabeejeji šxastná souhvězdí* Bohatství nabývá na Býku., Kozorohu a Lvu®
At nepodniká ničeho ve Vodnáři!!!

Hbeh narazený v tomto znamení je ohnivý vznetlivý čilý a ijľii^8
bohaté činnosti telesne i duševní © o e c x
rád by se vy"
n e m vycx
s
hov<v
s v ý m skutky
smělost a odvaha je obdivttí&ndnáf
f%
w
jeho štěstí ve hie velkém Má pr
to mnoho závistníků® Je nadán
hudebními schopno stmi ,d jeho živa
povaha ho vede ke sportům a také
k umení® Dociluje v nich lispěO Jľi ÚL
q

V

v

o

&

V

O

V

©

^

®

J.X Z od mládí je na něm vidět 3 že
x
je
dobře a včas ro
ani JL ve
předepsáno jeho
^ " ' "žiqy mu pů~
jimi
Q

K-

studuje
e to je jí
letorou®
9

R-V

ne
doěhá

O
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se ne

31 rani

mi

i ^ofa^s
a vyvt_
V
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SX Lim nepra
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Svými schopno
DO
Hvězdy nepraví ničeho
by se mel vyvarovat rxe
ř/
jen ielezo ho ohrožu
je® Ačkoliv lide zrození v tomto souhvězdí budou pravděpodobně pro
svou rychlost9 bystrost postřehu a pravdomluvnost přímo rozenými vo
WK

¿-I

se naa ramx
přece jim nelze toto zaměstnání doporučit^ protc
'"
vznáší pohrůžka železem, což je ostatně osud vojáka
to hoši nejsou zrozeni® Pro živnost rovněž ne.*. Volte, pro rié povolá
ní inženýrů» architektů u
jakož i všech věd přírodních, i próvn
venJbve
éve svědei orba
IH

-I*

.een'jg
střelné zbx
- T

ředpoTl
* Zmeny
prxzmvyv
V

¿s

VS>

nemoci žaludku a. srdečních chorob* Pozor na

^

®
G

T

v

^

V

^

rxnasi souhvězdí Lva* Pannft a.
by 8'US
od 13> bře
do 12®
.ee® Rak a Býk mu nejso
a

Děvče ¿rozené ve znamení Lva má mnoho společních znaků s chlapcem.
Budete-li chtít,, můžete ji klidně dát studovat a uvidíte, že vám ne
hade působit žádných starostí.- Ostatně je to vůbec veselé, řádné ~
děvče, rado se obveselující společností, ale mající také nadání být
znamenitou hospodyní.
Děti jí působí jen radosti a vžije se do každého povolání, před něž
ji postavíte«, Ze studentky může být klidně hospodyně , v chalupě nebo
na statku, všude si bude vědět rady. Zajímavé je, ze právě tato povaha, jinak velmi příjemná, nebude mít štěstí v nejuáším rodinném
kruhu, že jí budou vyčítat její prudkosta pravdomluvnost, on totiž
leckdo nerad pravdu slyší* Ale cizí lidé ji budouftdCtrádi a budou
si jí vážit. Nedoporučuji však hra a sázky jakéhokoliv druhu. V těch
štěstí mít nebude, sen o rychlém zbohatnutí by ji stál zbytečné peníze* Co si sama svou príčinlivostí nedobude, to ho náhodou nezíská.
Varu,) i:

Pozor na nemo c e žaludku a srdeční* Zejména náhlé leknutí,
nebo urážky na cti by mohly její citlivou nervovou soustavu
pŕímo zhrout i t.

Hvězdářská pŕedpoveä:

Její ochranná znamení všeho druhu jsou: Skopec, Štír, Střelec. Blíženci jí mohou přivést
přátele trvalé hodnoty a nerozlúčitelne, Panna dobrého muže* Je- ohrožena ve znamení Raka
a Býka, v této době a.1 dobře sleduje své okoxl.

*

V *

zarí
V/

«

ih narozený v těchto dnech je pověstný svými žádostmi a iny, obo
ji však nemá stálé tnréní* Je to dít schopné a učenlivé, rychle cha
jakých obtíži. S přibývání věku roste je
ne
jLO1 &
ho dobráctví, rad vypomáhá jiným ""
dobré slovo, aniž by čekal odme
ny. Ke proto obijU' ' ci vše
mu ""
daří. Jinak je roseným lovcem. Je
znám jaxo milovniK nuaDy a u m e m ,
ale jak tomu bývá u lidí s život
ním úspěchem, má mnoho závistníků.
Jaké si má volit zaměstnání. IIospo
dářství a zahradnictví mu budou ro
zhodně svědčit. Sovněž tal lesnic
tví. Bude také dobrým úředníkem,
buä hosnodářskvm nebo lesnickým £
uraze to privist az JC nejvyssím metám, protože je pilný a svědomitý,
v konání svých povinností, Nikdy
nezpohodlníj bude se snažit podn
kat velké veci, muze dosah
vy
sokého veřejného postavení
Kazem v jeho horoskopu je, že ne
bývá vytrvalýř nepodléhá ani bol
ti ano radosti, vše přes něj jen
prejde a často se střídá, aniž by
V se podniká horlivě, ale nedocílí-li hned úspechu, br
ho vyvrátí
O
3 Ifil
stáří
bude
šíasten.
E
Ye
svém
nejbii
'
a
je
omrzen,
K
ochabne
okolí rodinném nebude isrnavan, ale to mu nebude působit žádných po
tizi
ť * .
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Varuj i:
Před nemocemi střev a žaludku. Před spory, hlavně dědickými,
jež mohou být vleklé a ohrozit jeho majetek® Zjistí-li pak
po poctivé poradě, že ýe v právu, pak se jich nemusí bát®
Chce«li docílit úspěchu, nechíkoná vše důležité za nového
měsíce® Sestovat muže ve znamení kozoroha, majetkové poměrgi
necfíí upravuje ve štíru a Střelci a ožení se ve Vodnáři a
Rybách. Vodnář však znamená nejen dlouhý život, ale i živelné ško
dy.
Děvče bývá rozumové, nevášnivé, opatrné. Podniká vše s náležitou
rozvahou. Je věrnou ženou, laskavou matkou, dobrou přítelkyní.Domácnost pod jejíma rukama vzkvétá, je čistotná, její vkus je vy tříbeny. Její chladnost budou mnozí považovat za pýchu^ ačkoliv je
velmi dobrého srdce. Děti v manželství dobře vychovává.
K obchodu je zrozena, má v něm štěstí. I ji, jako muže v tomto
znamení zrozeného, ohrožuje škoda živelnými pohromami. Ačkoliv
je chladná, mužům se nevyhýbá, ráda je v jejich společnostiř ale
musí být opatrná, aby neutrpěla na své dobré pověsti® Vdá-li se,mů
že si klidně vzít obchodníka i umělce, oběma bude dobrou ženou
""
svým smysle-m pro pořádek.

Varuj i; před chorobami žlmčníku, jater, před ohněm a vodou.

Hvězdářská předpovědi
Její šíastná znamení nebeská jsou: Blíženci - v tomto znamení by
se měla provdati®
Ve znamení Panny podnikati důležitá rozhodnutí, ve Vahách uzavírat
přátelství. Neraoce ji mohou postihnout ve znamení Lva a Vodnáře ,
škody ohněm v Rybách, škody vodou ve Skopei.
Dokončení po prázdninách.

-

Tak vy vážně chcete dělat chirurgii?

-

Ano®

-

A máte pro to vůbec nějakou kvalifikaci?
Ano® Bydleli jsme deset let vedle pily®
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Tato rtěnka prozrazuje komplikovaný charakter® Za vašíip
veselým vystupováním se skrývá vážná povaha® Máte umělec
ké sklony• Zacházíte velkoryse s penězi® Jste upřímná ke
svým přátelům a oné kolísají mezi vaěím přáním příjemně
žít a vaší touhou po spíše niterném než materialistickém
způsobu života®

šikmo skloněná rtěnka patří mnohostranné tvořivé nadané ženě® Jste
odvážná a podnikavá, ale ne vždy zcela praktická® Mohla byste být
dobrý šéf, kdybyste nebyla příslušnicí pohlaví ženské«
ho tak Často netrpělivá a nesnášenlivá®

Je«ii vaše rtěnka plochá se zaobleným okrajem9 dá se
soudit, že jste obzvláš? přizpůsobivá® Dáte se lehce
v
rozveselit® Změny v životě nemáte ráda, kancelářská
práce vás uspokojuje® Váš výrazný smysl pro spravedl
nost je všeobecně znám a vzbuzuje k vám důvěru®
Ale umíte být velice žárlivá
®

/ podle amerického psychologa
Dr® Ernesta Dichtera /
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Weignwr prý svého Času zkoušel jednoho cizince z anatomie
Vedle
kolegyně
mu napovídat po
ukazování
Weignwr si toho všiml a povídá:
Pane kandidáte, povězte mi něco o zevních rodidlech ženy
Doufám, že už vaše kolegyně nic ukazovat nebude®
®
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V V H O & W E ! ! WEVANE3I£ f W l M Ä Í
xACHÔVALy" počestný student 6eroS©
HOWO&QVAWv pomocný yěd® pracovník
MAOlTfeU prospěchového stipendia s
feyTU v fráze g, vymění VBŠKBHŽ tyto TÍHÔDT-s kterýmkoliv studentem
či studentkou ze 3&.d20 či l®ročníku®
Za místo v 1® ročníku doplatek dle
dohody?
Zájemci hlaste se urychleně v redakci Reflexu a nebo přímo osobně u p®
Oty
S v o b o d y , posl® 6® roč®
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zkratku FE M E LE l LVA ^
TRETRV
podrobnostem!
naučí
§ana Stříteckého metodou
Pavel Pražák
ročník
/Redakce vřele doporučuje/
m

milované
a
za laskavostjakož i za přesnost9 s jakou mi předpověděla
stav vody na českých řekách
dnes v ? hodin ráno® Zn®:**Moie
to není Talínskej rybník © G) O
'-001-A3

touto cestou ct® slečně spaní«
lomyslné a ušlechtilé ZD®TIN«
, ředitelce KaPS /Kare«
tni a předpovědní středisko/
provoz BUDEČj za cenné rady a
předpovědi, které mi ve svých
přesčasech po návštěvních hodinách poskytla® Zkoušku z
histologie jsem podle předpově^
M
di opravdu neudělal•Zn•i Kdy~
bych tomu byl věřil, tak bysem
tam nechodil
R-001-A4

Ozve se SLIČNÁ BLONDÍNKA

s havraním přelivem^ kte
ré jsem na poslední před
nášce z fyziologie zvedl
propisovací tužku?Zn:
n
dvou se dál dojde
R -001-A2
/Jistě9 až ke 3© termínu9
pozn® r@d®/
® ® ®

d
U
u
i
h
o
u
«
a
s
t
k
u
z
a
.
s
v
t
r
W
*
s
^
r
á
t
žt 4raud
_

ttfo&oritijtm ao »wjudùfcjï

I

V lič

A"'

Pozor! VHODNÉ pro VYŠŠÍ ročníky
©d X* výše!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
se
zákeřnými úskalími zkoušek je
věnována
Zasl«medf

dobře
ore pros
nrokoumaná finta
poPověCh • Spolek p
mocných vědeckých chemiků i©
ústav pod vedením s®Hátleho
nopáska©
DONÁŠKA až DO DOMU!
mSKMTBOST ZARUČENA!!!!!!!! t! I
DP?

publikace
MANICKY STUPOR VČERA A O N E 5

Vyjde v Seskám překladu již v

NEJRLlSÍ DOBE-NEVÁHEJTE!
Doporučujeme VŘELE YĚEMd kteří
po zkouškách že zimního semest
ru USNULI na vavřínechôNenechte
si ujít p o u t a v é
vyprá
vění autorčino!
r
M n 01 h ©
d o f e r o z d á n í
n o h'o
d o p o r u č e n í ©
117 stran textu9 mnoho obrázků
rytých přímo do kamene©

yur^zžt^ ^i/tzort os^í

Neudělali jste anatomií?
Budete ji dělat až v září?

p»4í voXy n&SídÜtuí**«ÄAI
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Proto neváhejte a houfně zakupte!
NE BUDE i!!!!!!I!!!!!! I!!!!!!! 1!!!!
ilé medíčkyy)pozn0redffl
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^jSENSAMlgí
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vhodné do ultra í jiných ©entri
fugg výtahů^ třepaček a
Xát®r&© V případě nou^e možno p©
užít míst® bezpečnostních
v automobilech!

Kdo mí pomůže za DOBROU
ODMĚNU nalézt! vůz PRAGA LADY
PB 49 motor 54781^přestavěný na
dodávkový9celoplechová karoserie
jako u Cervskříže šedý nátěr©Vůz
byl odvezen z Bílovic směrem k
Adamovu©
Lev Kliment^autudopra

dobrému člověku věnujeme
DARMA PSA®
Kel" Pes^který štěká
ekouše* aneb "Darava
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oukej^elnfor
elmi ráda áé
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hrubou ženu
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Ihned
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nám hlásí
Nemůžeme ván bohužel popsat
nových modelů rakví, protože bychom
příliš mnoho sebevražd
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Kreslené vtipy jsou převzaty z knihy **Di@ nachste^ bitte!
Staré reklamy byly vybrány z Praktického lékařa roč® 1936®
*
fe

Prosíme štenáře^ aby omluvili velké množství
řeklepů a oprav v textu®Celý Reflex jsme by=
i nuceni přepisovat sami
ve
velmi
krátké doM
w
bě a to ještě metodou kdo hledá, najde ®
Redakce se omlouvá tímto ct® sl®Zdence Tintěrové za tof že v jed
nom z poděkování na insertní straně je napsána jako Tiňtěrováj náš
1

g r a f i k I v o Klár je přesvědčen, že její jméno má základ ve
« tinfa%

což jest v jeho představách malé milé stvoření a od háčku

?9 ??

nad n nechtěl ustoupit® Redakce mu nechtěla jeho přesvědčení vyvra
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