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kolegové,
předstupujeme před vátí s nultým číslem nového fakultního
časopisu "opektrum".
Jsme si vědomi toho,že těchto několik papírů,které nazýváme nultým číslem,se při nejlep^í vůli ještě časopisem nazvat nadá.Nechceme se příliš .omlouvat,ale věřte ,že jsme
zatím značne technicky i jinak omezeni.
lak tedy několik slov o tom, jak si to vlastně do buštssi
doucna představu jeme .itádi bychom vás informovali o vsem,
co se bude dít u nás na fakultě.,o situaci ve studentském
hnutí vůbec,pokoušeli byčhcm se zaujmout svá. vlastní stanoviska k nejrůznějsím problémům,které nám přítomnost tak
bohaté poskytuje,pokusili bychom se využít skutečnosti,že
náš časopis nepodléhá censurníxá opatřením a informovali by
chom vás o věcech,s kterými byste se za normálhích okolností nesetkili,publikovali bychom i věci v oficiálních
listech nepublikovatelné o
Uvědomujeme s i, že proto,aby byl splněn ucel časopisu,
nestačí pouze snaha jeho tvůrců.Věříme,že kolegium pochopí naše úmysly,a že publicita časopisu překročí alespoň do určité míry rámec redakce.redakce,která se zatím
ujala vydávání časopisu, je prozatímní a netvoří uzavřený kolektiv lidí.Kdokoliv bude mít o prácí v časopisu
zájem,bude samozřejmě vítán«
Na závěr bychom rádi řekli 5&K,že v prostředí lhostejnosti a nezájmu o vec i veřejné,je dána možnost zlovůli hrstky nezodpovědných.Nejlepší naši lidé se snaží proti tomuto zlu bojovat,bučíme tady i my příspěvkem
k jejich snažení.
Prozatímní redakce

Bohužel si nemůžeme-vybrat dobu,V které chceme žít .A v toisto jistě krásném dvacátém' sloletrí neíaůže člověk zůstat apoliticj.
.
ký.Apolit icn<5sT~jé"~žVT!^^
splnění se člověk
ot..me figurkou a hříčkou v mocenských plánech, nástrojem zlovůle.
A co platí pro každého-je notlivéhočlověka, to platí tím spis pro
skupinu, třídu lidí,kterou studenstvo jistě představu je .¡í politické angažovanosti patří samozřejmě možnost své názory vyjádřit.
myšlenky,zabývající se vznikem našeho časopisu,se zkonkretizovaly v dobé stávky,při níž jsme si'uvedomil^ svou jeddnctu a
sílu.Tato sila tedy musí mít možnost se k současné politické situaci vyjádřit.A tak spatřil světlo světa náš Časopis GSpektrum".
Vznikl jako logický důsledek vývoje událostí v letošním rcce.
V tomto roce,který obsahem vydal za mnoho jiných reků.V tomto roce velkých nadějí a ještě větších zklamání.Naše republika přinoiná spáče ve zverokruhu.Po ^ednu,v kterém praskaly ledy.,přišlo
bouřlivá a krásné jaro.A po-dusném létě přisel podzim,v kterém nehnilo jen ovoce na stromách.Jaký bude konec roku?A bule se tento
cyklus
opakovat i v roce příštím?
Bylo by kruté žít jenom na jaře a poddat se opět náladám
podzimu.a snažit se nějak přečkat zimu.Veda má v perspektivním
plánu vytvoření umělých Sluncí,která zrnění krajinu věčného isdu
v ¿}ozkvetlou zemi s věčným jarem.Proč tedy nebýt zemí s večným jarem, zemí, v které by se člověk nemusel obávat pádzimů u zim..
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V pátek 13.12.1968- v 17-30 -hod bude celofakultní shromáždění studentů ve VG k informaci o celkové situaci
a o průběhu pléna ÚV KoČ.
Akce je koordinována Akčním výborem pražských studentů. shromáždění se budou konat na všech fakultách.
xiVPS doporučuje studentům,aby neodjížděli na sobotu
a neděli domů.

.;

Povědět mnoho málo slovy...
Povědět mnoho malo slovy považujeme za jedno z největsích
uněijí »Pokusíme "se-,vedeni dobrým úmyslem, a by i výsledek se alce
spon částečně přiblížil předpokládanému a zválenému cíli.Vynasnažíme se"'ve stručnosti napsat něco o celkové atmosféře běhrm
stávky.a o podmínkách vzniku'stáyky.
Přeď 14 dny, v dosti nervózní dobil, době příprav na plenům
ŮV si mnozí lidé uvědomili, že v tomto státě honí všechno tak
dobré, jak je nám povídáno.Ty stálé řeči o upřímné politice,
o zachovaní polednového kurzu > o suverenitě r.ašeho • státu as o
potřebě se neustále normalizovat, ztrácely postupně význam a
smysl-Veřcjhost byla zn.rpokojena politikou neustálých ústupků
". lávání §5 tál c nových a nových vládních nařízení a opatření,
jelikož se .¿^sužovalo,že toto plenům může být pro další politický
v., voj v státě rozhodující , hledal se způsob, jak lat n.jovo svá
přáhí , své požadavky a své názory i.a stávající šituaci.Zástupci
fakult, kteří se' sešli na Jtrahově , se dohodli, že takovou
formou pro jevu,která 'by něco mohla ;zi amcna.t jo forua okupační
a tavky.
Stávka byla tedy' vynlašena a ld.11» zahájena .liaše požadavky,
naše úea sly a naše' záměry .jsou obsazeny nyní již v-nistoricky
známych: de se c i bode clu V deseti bodech ale nebylo.vše, co bychom
chtěli,aby se uskutouj.ilo,nebylo .tam v Jo ,zu co jSme j;avkovali.
yv^edře^í dalších záměrů přineslo závěrečné prohlášení AV
Cech a'zoravy.
•
\
Jtcvka měla svůj určitý smysl.To je 'bc zesporné .Přine pensím
jako.~m..;nifcstácc neeounlasu .; odhodlaní vystoupit na obranu
spravedlivých požadavků, j^ko manifestace proti smířlivosti
Strachu .ojupění o proti stalému až mrtvolnému klidu prerůsta0xcimu
y n a p r o s t o u a p a tii. ¿Těle minimálně probudit
zájem co najširší veřejnosti. o politické problémy,probuit ji
ze strnulosti a ukázat jí ,že není -vše tak dobrá , jak by se
mohlo zdát.Také to,že jsme ukázalá Svoji jednotu,svoji politickou nezanedbatelnou sílu , sílu s níž je; nutno počítat,s níž
je vláda donucena jednat,není marná .¿ložnáže se někomu zd.á -ňe s*í
křomné, jaké záměty a jaké cíle jsme si před zahájením Vytkli.
Ta^ neskromné zase nebylý.
Jcstli-žo si už osobujeme právo mluvit k to.au.co se děje.
„C3tli-že se nám zda,že nelze za žádnou cenu mlčet,že je nut/.é
nechat slyšet svůj hla.s,potom i cíle musí být úměrné teto odvrže, tomuto odhodlání .Budoucnost této země" si připravujeme sami,
naše existence záviaí z velké časti na nás.
Celkově si můžeme říci ,akc-.. byla úspěšná. 2á je a veřejnosti byl
vzbuzen,o tom jistě svědčí nesčetné projevy sol idarity ,př'icháze jí
cí z mnoha závodů a institucí .Kcsporným zisken jc to ,že jsme donu
tili vládu,aby se zabývala politickými požadavky studentů,
j;by e nimi jednala jako s partnerem rovnán a repre zentú jí cí m
iosti širokou ve reji.ost.Iložná,žc jsme přispěli k tomu,že si vláda
uv'edoaila svoji odtrženost od obyvatel této zorně a marnost
postupu proti přáním a požadavkům cedé veřejnosti.
proi sebe jsne přinejmenším získali určitj pocit sounáležitosti , ověřili jsme .si své schopnosti se zorganizovat avy s tupé vrt * v o štížéfíých podmínkách Oako Jodnolitá politická síla.
l.enocnme JO ale zahltit vlastním se bcuspoko jením,neusněme na
vavřínech.Cekc. nás „t.stě m.oLc ,n. avot bude vypadat tak,.
u i to- jistě většina z nas předat vuue.

í

18.11». v osa holin začala, na vyscký ch školách Čech
a Moravy třídění okupační sjavka .Stávka byla vyhlá3"i./; nq podporu doseti požádavků SVS.Byla řízena cehtrálním AV a A.V jcdr.otl iv^ch fakplt.
Běhea těchto tří di;C, probíhaly na fakultách r v zné
besedy a promítaly se filmy.
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PRUBŽH KA KAŠÍ FAKULTĚ
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Po ubytovaní stuientů byl:.: svolána na devět h^din schůze ,
n- níž vystoupili někteří Členové AV naší fakulty a seznámili studenty s organ iční mi ^áležitostmi,zprávami z
tiskového centra,prohlášeními uměleckých svazu,závodů
a jinoch fakult.I'a závěr je odhlasováno prohlášení o solidaritě .
Os t..:. tni členové AV za jistu jí je š tě některé organizační
záležitosti - napia spací, pytle atp. .
Stravování je umožněno díky ^aměstnancůuu menzy na Albertově,
ô sou též vyslány zástupci do některých pražských závodů.
Odp ledne mezi nás píichází Ivan Vyskočil,který
"něco p iotýká1' ke své literární tvorbě.Po něm zpiv, jí své
songy Hutka s K-landrou.
K ve-čeřu mezi nás zavítali naši milí rodakteři z _ ikrof ora - TJva Kopecká ,Luboš Dobrovský a Ondřej rc-FF. Hovoří o
problematice vysílání za současné situace a vyslovují—své
názory na nasej postavení.
lúozi tím r.-; adresu naší školy i na centrum AV pf-ichází
m o n o rezolucí ze závodů o podniků - vesměs n a vyjalřují
svou podporu.Zástupci ČKD Polovodiče zároveň posílají svou
rezoluci předsedovi í.S J.Smrkoyskému,'pracovníci Vodních zdrojů
přinusojí i výtěžek peněžité sbírky na stávkový fond.
Ei iehcizí též redaktor karel Kyncl a seznamuje studeity
se stanoviskem K&\iTílltzascäánl novinářů v Lucerně.
Ke stávce se přidává první stř. škola - 3VVŠ Budějovická.
Večer se schází výroční schůze Slávie př.F.Ka ni jsou
též p. zváni olimpionici Lľ.Duchková se svoji trenérliou
Čermákovou & K.Bouska.S ni^i besedujeme o mexické olimpiáaě.
I'a závěr dne zpívají opět Kůtka s Kalandrou/a "program"
je za..ončen promítaním filmů.
pozdě večer se ještě schází AV,který hodnotí prvý len
stávky a vy jasnu jc se další postup.
D£uký_don stavky_
Z aha ju jome opět plenární schůzí , na níž seznamujeme kolegy o večerním jednáním AV.
Už od rána přicházejí další rezoluce ze závodů.Ke stávce
oč přidávají střední školy.Běhca dopoledne jich vstupuje do
stávky již 26 ,neustale se však připojují další ./'Večer
je jich ve st.vtíe 5l/:,j:ohé podniky ke svým rezolucím připojují peněžité podpory.
Dělníci většiny pražských závodů se rozholují vstoupit
20.11. v IKXKS 10 hodin do patnáctiminutové symbolické,
stávky na podporu našich požadavků.Během stávky bu.' o a opět
houkat sirény.
>

V průběhů dne ne z i nás přicházejí další ailí hosté - Václav Havel,VI.žkutina a Jiří :io chmár. .Jde vesměs
.o velice zajíaiavá a poučná vystoupení .Tak lze charakterizovat i večerní besedu pí Ester Krumbachcvé.
Ve nočních hodinách vláda zaujímá odnítavé stanovisko k
k naší stávce .Vzhledem k tomuto stanovisku a vzhledem
k tomu,že je zakázáno publikovat, zprávy ze s távky,
se centrální AV rozhoduje prodloužit stávku o 24 hodin.
\

Třetí den stávky
Ka rai ní plenární schůzi jsou studenti s těmito fakty
seznámeny.Hlasu je se i o rozhodnutí* prodloužit stávku a
plénum k tomuto zaujímá odmítavé st .nevisko.Tedy naše fakulta
se staví proti prodloužení stávky,ovšem je- ochotna podřídit se
většině .Těmto problémům se v diskusi vyjadřuje mnoho
studentů.
K polednímu nás poctila návštěvou Jiřina Bohdalová
a R.Brzobohatý.
Odpoledne přednáší svůj referát prof.Kohout z fil.fak.
a po té nastupuje "řečnický maratón" E.Zátopek.Oba hodnotí
kladně náš postoj a vyjadřují se též k nynější situaci.
L/a večerním plénu se oznamuje prodloužení stávky do 20.11.
do dvanácti hodin.
-
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\ jedenáct holin se schází poslední plenární zasedání •
studentu.I a pořadu jsou zprávy z centrálního AV,zprávy
jednotlivých komisí a slavnostní zakončení.Jo odhlasováno
prohlášení AV 3VS.Vy s tupuje též doc.lazcurek za. ZV ROH,
doc.Fajtus za, FV K3C a prof.Hr .dílek za děkanát.Vsichni
vyslovují uznání za postoj v minulých lnech.
Studenti fakulty děkují vedení za pochopení při této
studentské akci.
ICa závěr je oficiálně rozpuštěn AV př.Fakulty a stávka je
za k onč e na s t á tni hy mn ou.
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l.Lictk ao div íte n'i iac.ni£ stuclen'y ,Čím se liší od studentů v JÍ doby?
i• Co -i myslíte o nedávné stávce,měla vůbec význam/j ! ý/
3X
„ Jistě jste $ četl/a/ našich 10 bodů. Ivjyslíte, že
jsou splnitelné? Ze jakých podmínek?
Jste optimista nebo pesimista pokud se týče vývoje
/ studentského hnutí?
5. Chtěl byste se vrátit znovu do studentských.lei?Proč?
m

r

Dnes odpovídá:

1. Jsou to správní a pěkní chlapci a neméně pěkná děvčata
Někdy se však na ně.dívám trochu s -¿Lítostí »-Nevědí to±±
tiž,jaké krásné mládí jsme žili my.I když jsme třeba
měli v kapsách ještě méně než dnešní studenti.
2. Stávka? Byla velkolepá a byla příkladem a zároveň i
posilujícím momentem prc všechny, pro celý národ.
J0

Se v^emi body ovšem samozřejmě souhlasím, ale nevěřím, že budou aspoň v této době k vaší spokojenosti
splněny.
•4. Mám vždycky tclák optimismu, aby to stačilo k životu
a k práci.Ale ovsem ne tolik,abych vypadal naivně a
zpozdile,Vy však máte před sebou ještě celý život a
ták* se na vás divan, .optimisticky a že srdce vám přeji,
abych se nemýlil.
5» Ta otázka je trochu ne povedená,Jak na ta naivnost odpo
vídat iTo víte,že bych se rád vrátil do studentskýchlet. Už proto, že se mi moc líbí dnešní dívky.
Jiřina Šejbalová
1. Jak se díván na dnešní studenty? Bude se vám to mož• ná zdát směsné,ale Často si připadám být jednou z
nich.A sám na sebe se člověk málokdy dívá objektivně .
Čím se liší oď studentů mé doby? že nu mnohem větší
povinnost a chut t>e starat o věci veřejné, než jsme
měli my.
'
Nedávná stávka měla význam jednaje obecný: znovu se

čím se lisí od studentů mé doby?Ze mají mnohem větší povinnost a chut se starat o věcí veřejná než jame^meli my
2.
Nedávná stávka měla význam jednak obecný-znovu se mohla
dokázat celonárodní jednota, jednak stavovský* dokázala,
že naše studující mládež nejsou jen big-běatov^ fandové,
ale že je ukázněným celkem,který ví co chce a umí to
důstojně prokazovat.
3.Vzhledem k tomu,že na jejich splnění nemam vliv,neumím
odpovědět.
•
4.Ccse-týče. vývoje
stutdeňtdkéhc-hnutí
jsem absolutní
.
.
optimista.
5 .Docela . upřímně-; Za nic!
\

Jiří íío c hrna n
"l: Skoro ničím, po prav.áě řečeno.
2. dělat především morálně-politický pro studenty samy. A
dluohodobe pro celou společnost.
3. Jsou splnitelné v době spíše historicky delší než "kratší,
ale splnitelné rozhodne jaou.N:ehí to jen program- studpnátva, je to prograu civilizace.
4. Optimista ve všem.
5. Hrozne rád.Jsou to nejlepší léta života.
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V příštím čísle na naši anketu odpoví*
Jiří Trnka, J .Gros sman1; M .Simek ,a .Strejček
u
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K zahraničně politickým událgstem.Normální občan

toh^feo státu má zvlá ate v současné dobé/
V
\
značné omezenou možnost přijít do styku se. zprávami, komentáři
a názory, které, jsou odlišné od oficiálních stanovisek naäich
představitelů/jedinou vy jlmkoú, která vlaatna potvrzuje pravidlo, je -slabomysiný plátek,, vyhazovaný na našich ulicích ze
zelených vojenských gazíků, jehož jméno zZprávy zní
vzhledem k obsahu poněkud paradoxně/. Tato skutečnost je zvím-,
ště markantní, jedné—li se a články publikované v západním
tisku, d protichůdná stanoviska západních, stran k celosvětové
••l ' .1
politické problematice, ivlyslíme. si, že je. velice důležité k lepv
Šímu pochopení politické situace, seznamovat ae. se všemi, byt
i odlišnými názory a stanovisky, »neomezovat ae na jednostranný
pohled na. určitou problematiku, uvědomit si i působeni ^ ideo lodia
a propagandy jednotlivých stran. A jen takovýto mnohostranný
přístup k problematice politického dění může vést alespokkrelativně objektinnímu posto j i, který je zvláště v součaano.sti velmi nutný.
'
Západ ve vztazích„kjffichodu,
/týdenní souhrn amerického časopisu U.S.News and Report»/
Nebylo by moudré, sázet se., že studená válka brzo skonči.
Z'dá se, že 'Východ i Západ směřují každý jinam. Signál z Moskvy
je hlasitý a jasný: Sovětské- "impérium" se obnoví, "liberální
ko^uni&m&s " jr mrtev. "p_íživý kapitalismus" ae. nebude trpět..
Plňte rozkazy Moskvy, a nebo neste důsledka ve stylu Československa . Signál druhí strany NATO není tak ailný, ale je. stejně ,v
jasná; ^tdaíjí Sověti ruce. pryč od Jugoslávie a ostatních "neangažovaných " zemi- Anebo naéht čelí spojéňémů.'Nápadu, který je.
připraven pomoci zbraněmi iahoapodářsky „ Ruské varování přišlo
přímoz najvyšších mlat - v projevu L* Brežněva na shromážděních
světových komunistických vůdců ve -Varšavě. 'Ruský šéf stráni'
řekl to, co až dosud Kreml j*enom naznačoval ode dne, kdy sovětské tanky a jednotky vtrhly do Československa. Nová "Brežnevova doktrína" dává Rusku práv© a povinnost zasáhnout,
kdykoliv je. nějaká socialistická zame ohrožena, vzkříšením
kapitalismu vnějšími, či vnitřními silami.
Které, země měl však Brežněv na mysli? Zcela jistě. Jugoal avii a Rumunsko .. Ale t \ké Egypt, Alžírsko a, dokonce, i Indie
tvrdl, že- jsou socialistické. A jak to bude vypadat ae. ziaměi^i
které by se mohly jednou atát komunistickými, jako jižní "Vietnam či Laos? Bude si Kreml osobovat právo,, zachraňovat kterouk

kolii z těchto zsní přeď"vnějšíň či vnitřnín ohrozeniu"? Br^žnevova doktrína je. v tomto ohledu nejasná» Brežněv však dal
jasně najevo; Rusko ra 'pouze. Rusko rozhodna jakou akci podnik•ne.Březněvova doktrína je. obdobou Monreovy -doktríny » V lacčexis se.. podoba jí * Obě varují vnější svět; Naz.asa-Jmj.tel Žádná
z nich není zakotvena... v. ústavě 'a nepodporuje ji.mázinárodnl
prává
""

BorbaL .Hlavním vítězstvím listopadového pléna TM KS6 je vítězství v ideové oblasti. Kikdo, dokonce ani najvětší konservativci nemchli' totiž útočit na polednovou politiku z ideového
hlediska Tznikla, situace,, kdy konzervativci' nebudou amět se
svými názory veřejně vystupovat,, kdežto pokrokoví členové vedení se, mohou svobodně stýka± s dělníky 'a komunisty. Konzerva. tivci, "kteří počítali s .podporou zvenčí, nemohou najít "publikum" . pro své. ideje, na- domácí půda. To je jejich naj větší porážka. ¿- •
'
1
"
.
i
T i s^St '.•. lino va dcera Svetlana Alliujevová. vydá v příštím roce
"v New lořku novou-knihu, kterou začala, připravovat krátce poté
kdy dokončila knihu "Dvacet dopisů příteli" „ ICniha se nazývá
"Jeden rok /One íeir/" a zahrnuje její odjezd ze Sovětského
Svazu, pobyt v Indii, Švýcarsku a ve Spo.jených Státech«
Tři kapitoly jsau také věnovány srpnový n událostem v Československu.
AFP^Skupina evropských vědců ,. umělců á spisovatelů protisto--ala včera u předsedy sovětské vlády Alexeje Kosygina -proti,
odsouzeni pěti sovětských S ^ Í S S L E Í Í S Í H Í : intelektuálů do vězení
a do vyhnanatvl za protest proti invazi, do -Č esko slovenska.
Západní intelektuálově žádají Kosygina a.by jeho země netre.a—
tala tak přísně prljevy svobody myšlení. Mezi signatáži dipisu
napr o patří; Filmový režisér René. Cla.ir, .biolog Sir J u lian Huscley,
sochař Henry Móore a mnozí další.
DPA:
Moskevský soud dnes. zanítí odvolání pěti sovětskývh
občanů, kteří 25. srpna demonstrovali na Rudém náměstí proti
ábtôizeni Čeakoalovanska a transparenty "AŤ žije svobodné; sČeskoslovensko", "Ruce pryč od Č&cxx ČSSR".
t I 's
\ '»
\
jjj'F^ Do Kanady přijalo" do 18» listopadu 5500 čs.«. přistěhovalců«, Poobsazení Československa byla učiněna řada opatření, který
mají urychlit formality pro přistěhovalce. V příštích, týdnech
má býy umožněno čs. uprchlíkům,- kteří js.au nyní v Rakousku

v sousedních zeních., aby sa usadili v Kanada., Očekává, se, že, se
je.jich počet do. konce roku' zvýši na 8000.
/

\
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btida-li Rtfsko pol^.a^
.
co učiní i JÁ TO?
/pokračováni Slánku "Západ ve vztazích k Východu" /
Velni pravděpodobně nepůjde. d©: války.. Míst© toho použije,
nátlaku. Spojenci by .pohli zrušit smlouvu o nerozšiřované jaderných zbraní„ kterou si Moskva přeje- ratifikovat. Rychlé zintenzívnění závodu ve zbrojení bý bylo pio Rusi další n břemenem*
Obchodní sankce by nohli ICcenl poškodit více než spojence.
Bude-li příštín sovětským cílen Jugoslávie, spojenci hy
pí slétli hospodářskou porioc.'a dodávky "zbraní pne-sidentu Titovi,
který je. připraven bojovat proti jakémukoliv utočníkovi.
cinno.st a vývoj, v Evropě zřejmá, vylučuje jakoukoukoliv
myšlenku na dohodu mwzi Západem a. Východem. Ale. přesto se.'zdá,
že ICcenl by rád zahájil rozhovory. Zjistil to Robert Mac Kamarát při své "zastávce" v Moskvě na ce-ste 'do Afganistane, . V '
r.ál jednání v z.áležitQati. svatové banky* Bývalá americký ministr obrany byl hao čekávané.. pozván Alexa je£. Kosyginen'-1 návšTěvé Kremlu. Jednali" a krocích, jak kontrolovať raketové a antiraketové systémy. •
,
§ 2 2$ Ľ-Ú-

Í_o bema _ suo ar Velmoceni

l/Celoevropské be.z'pačno-st je, blokována moskevským postojem
proti sjednocení, dvou něiieckých -stát&r ve. střední Evropa v Jedno Henecko, které, by se.'mohlo připojit k Západu..
2_/Mír..na Středním výchdě bude. tak dlouho nepravděpodobný, dokud Rusko , ktaré ovládá tuto. oblast, buda výzbrojov ;t
Araby a krýt je proti Izraeli a Západu.
3/ Mír ve Vietnamu sabotují do vat 3ké. dodává zbra.ní . Hano i.
4-/' Dohoda o zamrznutí amtia.iketoyých obranných systémů
bv slomžila pouze Sovětům» V této oblasti daleko předstihli
;
USA«,
a
»
r
To~, co. si.Kreml skutečně přeje je jednání na najvyšší
úrovni- pokud možno s nove. zvoleným' presidenten Nixonem, nebo
společně s Mxonam a. Johnsonam; Schůzka na'najvyšší úrovni by
obnovila úctyhodnost Moskvy pošpiněnou okupací Československa.
Rebelující komunisté by pokládali schůzku na najvyšší urovni
za důkaz,, že- nemohou spoléhat ani na morální podporu 'USa. Nová
jednota. NATO by byla podlomena obavami spojenců, že. dochází
k dohodě mezi USAa. Sověty "na jajch útraty".
»
. »čl.j.ck jo převzat z t<; .i. ni.íno bull, t inu Čctky/

Josef Novák
_§IRSNY__
Tik se jednou na nítině v pustém,černém lese,nikde
živáčka okolo,sešla Smrt sBídou.A na této nepřipravené
konferenci došlo k výměně názoru mezi těmito dvěma kolegyněmi. První otázka sé týkala zchátralého zjevu Smrti.
Smrt byla smrt sama..Kdo by se ale divil.Té práce i Je jí
anabáze od Vietnamu na Střední Východ musila být jistě
unavující.A cuž teprve školení nových žáků!Vždyt jich
1
bude třeba /jak již spolehliví věštci říkají/.Ten se vyboduje v Albánii,onen vtrhl do Evropy,prostě se stále
něco de je.To přece musí vyčerpat i Si^rt!
Bída naopak jen zářila,tlustoučká,kulatoučká.Dolar
klesá,libra 'a frank- devalvují ,tu ae zdražuje , jinde je
mléko na příděl jedViou denně pro kojence - zkrátka dobře vykonaná práce.
t
Další otázka 3ídy:A jak'je to,milá kolegyně,s vyhlíd
kami?" •
"dama již ?ia to nestačím.Těch kos,co se pro mne vyrábí všude na světě l Hrubší práči nechám žákům.Vždyt ' taková smrt je pro omrt lahůdkou.bama si takové lahůdky
nechám oř o sebe .řCyblíl^ teplý lidský lir ve ,hory rn-^sa
a kostí.Při dobré organizaci práce si každý z nás užije.
A c o.ty,milá Bído?"
"Na tom malthusiánství něco je.NO,výrábět se zemědělské stroje místo kos pro tebe,kdo ví,jak by to dopadlo.
Ale tihle si nemusím dělat starosti.Jen mi,proboha,nech
na tomhle světě nějaký lidi.U orangutanů aa Bída neu' I!
'
Z1V1 .
"U orangutanů si nevybere ani Smrt.Vždyt ty zvířata
se chovaj úplně z ví řecky !Za to lidi, ty mě nenechaj nilcdy
zahálet .V takový Nigérii pracují, moji žáci na tři směny.
A pláčí,že na to nestačí.To by chtělo udělat náborovej
konkurs a rychlý školení.Já se skolím už kolik tisíc let
Učenliví žáci to stihnou za týdeh.ale stale"jich je málo
A jak ty to 'z'vládneš bez žáků,má drahé?"
"To víš,lidi mi pomáhá" j .Jana bych to tak dobře neudě
laia.A tak se jen dívám,dělám si čárky a raduju se .Jen
abj se nám lidi nezměnilií"
"Kdepak,vždyt už je znám něj-ikej ten pátek.A jso'u

I

pořád stejní - co říkám - zdokonalují se.Tu civilizaci
nám seslal snad sám 3uh.f!
"Opravdu,na tomto svctě máme nadějné vyhlí&ky.»A to
ještě nepočítám lviartanylJak by se s nimi mohli lidi dohodnout, když se nedohodnou sami mezi sebou:"
Tak si na' tě mýtině Smrt s Bídou připily .A opět, jako
už od začátku světa-,budou kráčet ruku v ruce.A co. na to
řeknou lidi?

Z dopisů Karla Havlíčka Borovského /bez komentáře/
á llyrý' nebo .snad Jihoslovany nejvíc sympatisuji a
-

naději mám,že budu ještě tenkrát sympatisovat ,až -se odtud
navrátím.o Roláky a musy nechci mít nic....Jsem totiž ve
stavu a mám chuí dokázat,že xiúsové a Poláci nejsou naši
bratři,jak je jmenujeme,ale mnohem vatsí nepřátelé a nebezpečnější naší vlasti než maďaři a Němci.Jazyky jejich a
literatury můžeme použít jak chceme,ale všecko strejčkování s nimi stranou.3ic to spatné dopadne.
K V. Za po v i z Moskvy ¿-2.5.1844
Není většího chvastounstva než na ovaté lUisiiDejte
i
*
pozor,že ještě jeeno'u,aš budou zase revoluce v modě,začnbua se' husové chlubit s Aiy ,Slované.. .máme velikou náklonošt k revoluci 1 Uvidíte,krk na to s^zímlmy ubozí Češi,
kteří jsme xaxMsxiEŽxk s bolestí stavěli svou reformaci
a konstituci,kteří jsne za ně toli': vytrpěli,nesmíme se
nyní ani zmínit o nich,tím-méně pochlubit
páni j.íu3ové{
kteří ani maltu nepodávali,mluví o tom,jako by to byli
stavěli oni.
K V.Zapovi z moskvy. 3C .4.1864
myslím totož podle mého sprostého rozumu,že milovat
ti vlast jest dávati za ni svá peníze,štěstí,cest atd...,
ne pak žvatlat i a pořád vy trúbo vat i, že dom-a všechno lépe
než jinde,že všichni jiní národové jen-nic proti svaté
Rusi...
K V.Zapovi na Vrabcích horách 24.10.1643
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ľ..-c .la 3 .světová vcilkc.,dobře ;ze tuk ,fur-t se o tom jem psalo,álo to
rýchlo ,: t. .,Jí í- se jen mleiv iLô ,no a v alka je tady .Dc kotelny spália ,
; . m.iba ,kol . .j cz 11 , radiátory mře j on-1 o byla' asi i.updlnová bomb -a nes po
leolivy kotelník lehl popelem .Okolo k.o.teli-y se áhířomážd ily babky
•z nádraží J cřou a niály si ruce a kolena.Ty,co se čiar a.y,odcházely
sdělit ta ^al-iín ducnoácum ,vlc kouče za sebou dobře 'prepečené pejsky.
e li tel CO s c aan ě smažil rozehřát sněhový minimax. Fotcm bombu
i. č kdo uki :d5-opěš. extremisté-o tel by měl i.árod drie t nejvíce pohromadě .Lidé-křičeli na frontu....na frontu,...ľa první frontu
jsme narazili u ííssny .ľo jvice so vyznamenal řezník,"jak"se oháněl
v jedŕé rueeT sekáčom a druhou moucgy.,vŕ válce jsou vždycky zdechliny .Jak jedna p a n í , c o se vyznamenala,kdy^ přišla o tri prjty.
pět děvčat, přišlo o věnec. Každý si chce užít, když nevi co bude.
K o a je val kl-C-4 C
První den. Rusové získali 20 000 000 č ;pic s tvrdým štítkem.
Stahují s;• však pro naprostý nedostatek vodky.
Situace na Středním vychoáě se rapidně mění - arabští tankistě
s c naučili c ou va t.
ľa palube l-etadla československého červeného kříže 'explodovalo
pe t b.t-d'CĽR "V penicilinu určených pro rozvojová země.
i:epřítel je udiven, ponorky "pčti zemí" vydrží pod
vodou libovolně dlouho / horší je to a námořníky /.
Další ran... byla zasazena Kremlu dnes dopoledne - byl unesen
tlumočník mluvící jazyky pěti zení varšavského paktu. /Zde' séra." ic odmlčelo. Asi porucha. Rozhlas se již tradičně nepodařilo
n c pří tel i unii čet./
Dr.es přijalo na prahu Střed deset - vojáků U3 Kávy /měli obsadit
fontánu u muzea. /. Za r.iúi poslali pět vagonů ehewing gumy.
Liaé ji v panic-. rozkradli. 500 občanů dostalo zácpu. Balónky
•na klistyr se dělají v polsku v r=.mci RVHP. okoda, že se neplánuje zácpa.
Členové i:úrodní fronty propadli panice. Jeden pi slanec byl viděn
ve "li1 on tě na chleba. Je v alka. Ke jsme a vámi, nechocíte 3 námi,
I clilo by vám to uškodit v případě příměří.
Selím na pokraji chodníku a medituji. Cítím, že se.něco
stalo. ,,
Fu 0 ; uto ' To je rychlost. lejedc určitě jer; tak pro legraci,
zde. se jede aby něco zažádalo ,to něco je pro všechny a všichni
o to máme zájem.
Zdá se mi. Že v šách: i mají tel jeden zájem. Všichni mají zájem
o to; co se děje. Proboha jak se to ale ti XSžaiÁ lidé různě
vyjadřují. Co dělají, aby nebyla válka. No m o , v zájmu -zachování
míru válčí«
Hlava mi jde kolem . Jsem, n#'jsem, jsrm, nejsem .../Trhám 3i lístečky. od kopr. in.ny /
Už js-cu t ;'d'/.., Zblblý osmnactll* t;, synek ze sklepa na mě míří.
4 i st , že nemá ani zajištěny samopal, ten sakramentskoj samopal.
¿:á 3kloněny pchled , .sedím na chodníku ,a nemůžu vstát . Zdá se mi,
' že jo po srandě, protože on stc,ji.ě jako já neví, co je život.
Usta se mu trochu zkřivila, ve skloněnycn očích plamének, jako by si

««hrál ka vojáka,Ke, to i.ení divadlo.Furt na mně m ř i .
Zmačknul. v

K.U.Borovjk",
Ve ovcjcaxich v demokratickém id :í ji
J

kd,: fa± na republikány hraji
sed 3i vedle orla vrabčik malý dosti
začimčarariv co-si o rivncsti
Orel polknul vrabo. místo naučeni,'
že přec nikdy vrabec orlu rcvcn není!
7 •

Těšíme 3e nashledanou v našem
/
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