DOPISY
Pokyny pro_tisk,_rozhlas_a_televizi č • 1

Vláda vycházejíc ze závěru moskevských jednaní stanoví tyto závazné směrnice pro obsahové zaměření tisku rozhlasu a televize:
lo Nepoblikovat nic, co by mohlo vyznít, jako kritika Sovětského
svazu, PLR, NDR, BLR, MLR a komunistických stran v těchto zemích« Co
by mohlo být vykládáno jako útoky proti základům socialismu, KSČ, ostatním politickým stranám, systému a postavení Národní fronty a postavení naší armády a bezpečnosti o To se týká i informací přijímaných
e zahraničie
2o Neuveřejňovat^informace a články, které by napadaly cizí vojenské jednotky na území našeho státu, vyzývaly ke konfliktům a akcím proti nim0
3o Nepoužívat termínu okupant a okupace«
4o Pokud jde o oblast zahraniční politiky, nepropagovat heslo neutrality, akce v Radě bezpečnosti a vycházet z oficiálních stanovisek československé vlády, zejména pokud jde o naši příslušnost to Varšavské
smlouvě«
5o Důkladně ověřovat zprávy týkajíce se jednotlivých osob, zásobování atdo
6 o V oblasti hospodářského a státního tajemství respektovat seznamy,
které byly redakcím předány o
Josef Vohnout v e r e
ředitel Úřadu pro tisk a informace
Za zprávnost: Szalaiová

V Praze, 20 VIII. 1968
Milá redakce, posílám několik řádek o zkušenostech, která formovaly můž životní názorQ Dejte je do Spiritusu! /Správněs do SPIRITUSU!/
Myslím, že vám ještě něco napíšu o svých zkušenostech rektorských a nakladatelských, to pro redakci«
S pozdravem čest práci!

Jan Hostáň
Spořilov 354
Praha 4
V graze dne 1* srpna 1968

Milí přátelé,
jeden pražský občan spatřil v noci na Karlově mostě Mladíka, který zřejmě v sebevražedném umyslu - se hodlal přehoupnout přes zábradlí.

Občan kněmu přiskočil s "Covás to napad á? Čeká vás ještě krásný život, dlouhý a
krásný život - a vy tohle?" Kandidát sebevraždy ponuře odpověděl: "Houby ^ Všecko
jsem už v životě poznal, -nestojí to za nic!" I vedli dialog do kuropění- Potom mladý sebevrah odcházel domů s přesvědčením, že by o pravdu bylo bláhové
skákat do VltavyG A zachránce mu dal za pravdu a sám se vrhl s mostu do vodyc
- Možná, že tak správný dialog vypadá? - Nemyslím, že bychom moftli mít stejné
názory vy a já. Dokéžu vám to na nekoliky případech. Prostudoval jsem spisy Masarykovy a napsal jsem o něm tři brožury o Dvě vyšly, velkým nákladem«. Nemohu
však pro n"ho horovat jako měštáci, kteří ho zbožnovyli, ale nic z něho nestudovali® Když jsem byl včera prvně u šéfredaktora Práva lidu Jo Stivína, řekl mi /asi
v o 1919/s "Byl jsem včera u Masarykae Řekl, jak se hneme, že nás dá rozstříleto"
- Opravdu se za jeho presidentování mnohokrát střílelo do dělníků o Když jsem
nastupoval na učitelské mésto na Volné socialistické škole práce v Kladně, byl
můj předchůdce , učitel, básník a politik Náprstek ve vězení o Tehdy bylo zavřeno
na dva tisíce dělníků, o jejichž ženy a děti se nikdo nestaral, ale nezapomenu,
jak hrdě snášely svů^ osude A otcové ve vězení? / jediný ten básník Náprstek, prosil presidenta o milost c A T & Gc Masaryk mu ji dal pod podmínkou, že nikdy nebude veřejně mluvit jako politik o-Hle,svoboda slova! /
Mně byla zabavena knížka „Rok práce s proletářskými dětmi,"Celý náklad 6000 výtisků, šel do stoupyoA teprve po interpelaci v parlamentě mohla být tištěna znovuo
-To byla svoboda tisku0Můj tatík9učitel,psal o 6om,jak pozemkový úřad rozděluje pů
du,že dává bohatým dvorec a chudým korec0Byl suspendován, Pět četníků pro naho šlo
se zatykačem dvě hodiny cesty, aby'ho odvedli do vězení c Zachránila ho interpelace
v parlamentěo
Stal jsem se učitelem po několikaleté nemocniční praxi a po. studiu na -lékařské
fakultěoTo byl tehdy osud mnohých ceskýhh studentůoAle v důstojnické jídelně
ve Spálené ulici s námo obědvali fousatí bělogvardějští generálové a jejich manželky /šlechtičny/ nesnímaly husté závoje ani pří pití polévky,aby je snad někdo
nepoznaloJejich synové měli 000 Kčs měsíčně a různé výhody jim dělaly dalších
sto korun ©My, čeští studenti, jsme neměli nic Masaryk byl geniální člověk, pokrokový, jako filosof byl eklektik,jako politik byl nejvhodnější oporou bohatýchoMyslím,
že je přímo svou politikou zachraňovalo
Nedávno psaly noviny o ctnostech sokolských,o ideji bratrstvíuMoje žena jako sokol
ka po celou první válku ošetřovala raněné bratry v sokolském lazaretě oByla pak
zaměstnána v obci sokolské o Jakmile však bratři zvěděli, že si vzala komunistikého
učitele za muže9propustili jí z práceoVerbovali nás proti maďarské republice,na
Kladně se cvičili ve střelbě a ve sklepích ukrývali zbraně,to kdyby se museli
pustit do boje s dělníky «Ne jvýznamnější m rysem sokolství byla jeho práce proti
komunismuoZa Masarykovy republiky dostal rytíř Bartoň tak levně lesy na Orlických
horách,že mu přišel každý strom na tří haléřeoTaková demokracie musela vést k fašismu nebo k revoluci«Naším vzorem být nemůže.-Vidíte,že mne životní zkušenosti
vedou k jinému názoru,než mají nekteří vaší přátelé,Jak bychom se mohli dohovořit?
Vystudoval jsem universitu leninismu s vyznamenáním A studuji stálecKrálovnou politiky je ekonomie Chcete-li rozumět politice a nerozumíte-li politice,zbloudíte0
Opustte v časopise recesi,, říkejte jasně a prostě,co si myslítecNevím,proč jstw
uveřejniliSolženicynův dopisoByl jsem v Moskvě na sjezdu osvětových pracovníků
poprvé v roce 19320A naposledy 1967,kdy jsem k tomu přibral také firménii,Abcházii,
Adžarii,Kyjev atdoZnám leckteré básníky ruské osobně a leccos z literatury<>Proto
vím, že je v Solženycinově dopise nepravd a polopravdcA vy jste ty nepravdy a polopravdy vytiskli patrně proto9abyste budili odpor proti Sovětskému svazuoMně právě
dnes jeden spisovatel v dopise napsal sNaši redaktoři burcovali národ,když tu měli
sovětští vojáci manévry0Ale bylo by lépe, kdybychom jim řekli s „Jen s námi pobuĎtel
A až si s mámi něci neonacisté začnou,my vám za to dovolíme,aby vás statisíce za
nás padly,abychom třeba i s dětmi neskončili v plynových komorách jeko ty zástupy
Židů z poslední války0"
Já vím, že jsme dobře vyzbrojeni a máme spolehlivou ostrahu hranic,ale opřít se o
přátele,kterých je přes 220 milionů,je dobrá věcIA nakonec ještě něco vám řeknuo
Léčil jsěm vojáky zraněné plynovými granáty«Mnozí umírali velmi zvolna,někteří
umřeli spíš z velké bolesti než od ranoPostavte se,vy chemikové,pod prapor míru
a naučte se nenáviděr vědce,kteří hledají nové válečné plynyQ
Myslím,že je to krásné být chemikem0Když jsem psável reportáže a chodil do průmyslových závodů,vždycky jsem právě v chemických závodech cítil pýchu nad lidským
rozumem,který dovede budovat veliké závody-pro dělání zázraků ve velkém a pro mili
ony lidío

Vážený pane Hostáň,
obdrželi jsme Váš dopis a se zájmem jsme si jej pŕecetlioVaše argumentace o stavu
svobody slova a svobody tisku v předválečné republice nás zaujala natolik,že se
cítíme nuceni říci k tomu pár sláv«,
Na několika místech jste poutavě ukázal, jak špatně na tom byl ten,kdo se za
první republiky rozhodl říkat to, co si myslí0Vždyt nebýt interpelace v parlamentě, tak kdo ví,jak by nakonec dopadl0Kdýbychom sami neměli možnost listovat
novinami a časopisy z té doby,byli bychom sí asi mysleli«, že denní tisk byl stejně šedivý v roce 1934«, jako,dejme tomu 1954o
Také upřímně litujeme, že Vaše poznámky o výrocích T0G0Masaryka nejsou svědecky doložitelné,byly by pak totiž důležitou informací pro historiky0
Také tvrzení9 že demokracie musela vést k fašismu i k revoluci,protože rytíř Bartoň dostal levně lesy na Orlácku«, je mírně řešeno,zjednodušené0 Jsme ale rádi,že
jsme se shodli alespoň v tom,že ekonomie je královnou politikyoTaky ji sledujeme
a ne málooZvláště v poslední době je to věc náramně užitečná«
Dokázal jste nám«, pane Hostán,že se skutečně nemůžeme domluvit o Nám přece nešlo
o Masaryka,o demokracii první republiky ani o zbraně,ukrývané ve sklepích u Kladna
či o základní rysy sokolství« Šlo nám o etiku politiky,jak se praktikovala posledních dvacet letoTé politiky,která měla přece přinést spravedlivější řád,než byl _
ten minulý0 Šlo nám o otázky,které musí být zodpovězeny«, aby lidé v této zemi mohli žít bez strachu a obav z bezprávío^íkáme jasně a prostě,co si myslímeorJe to
škoda,že naše řeč je natolik jiná,že si už nemůžeme rozumět*
A možná, že je to tak dobře0
Zdraví Vás redakce

D o v e z e n o
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Prahys

/ z rozhovorů členů hlídek VB /

Na Vysoké škole Jaderné fyziky jsou ve sklepě a ve třetím patře
dvě podkritická množství uranuoJestliže se situace vyhrtbtí,budou obě
množství snesena dohromady«

Na kolejích Vysoké školy jaderné fyziky jsou umístěny dva lasery*
Jeden nalevo a druhý napravo0V případě obsazování budovy Veřejnou bezpečností budou namířeby na prostranství před budovu a příslušníkům
se budou řezat hlavy©

Studenti Vysoké školy chemické technologie dementovali zprávu,
že na jejich škole nebudou vyráběny výbušniny a omamné látky«
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Budeme žít í
Byla to rána,kterou jsme vlastně už čekali-ne snad všichni;ale ti,kdo se dívali
věcem a poměrům mimo nás do tváře, ji už po týdny viděli dopadato
Nyní dopadla^A my pod jejím úd..rem nesmíme padnout na kolena0Nesmí se zhrouti
v nás,nesmí se zachvět naše víra v sebe,vbudoucnost národa,vsílu a v životní schopnost našeho národa.Náš stát je oslaben.Tím silneší musíme být my0Byli bychom
slabým národem, kdybychom nesnesli tuto zkoušku.Není první , ani poslední o Dějiny
našeho národa a dějiny světa jjejsou a ještě po statisíce let nebudou dopsányoTo9
co nám jest nym snaseti,jejenom historická episodaol my,dnešní lide se dožijeme
toho,že věci budou vypadat hodno jinak,nežli tedoŽáiné násilí nepotrvá,žádná mocnost světa nemá vyměřeno víc nežli p id dějin ale dnes už národy nevymírají,jenom
režimy a lidé pominouuNárody jsou tu navždyckyoNáš národ je tu navěky a vstupujeli nyní do období horšího,než byl ten kratičký rozkvět dvaceti let,vstupuje do
neoslaben a nevykrvácen,neporažen a se ctí nedotčenouoNíc se mu nestane,nepoddáli se ani na okamžik mravnímu rozkolísání*
Rána dopadla;přijali jsme jí se zatatými zuby,ale naříkat nebudeme0Tiše a pevně
složíme slib zbudeme žít a pomůžeme si navzájem žít,abychom se dožili lepšího výhledu do budoucnosti našíoA do budoucnosti lidského světa,ne toho,který nás dnes
zklamal,ale toho,který jednou vyrovná osudy národůcTím si budme jistisnutným, během dějin a sami sabou*Budme si jisti a to je vše potřebné pro tuto chvíli*

Karel Čapek
LN 1c10o1938
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Užívám nerad slova d e k a d e n c e 0 Myslím, že podle mínění pesimistů
byl svět v úpadku od toho dne, kdy byl stvořen, a že už Adam pochmurně tvrdil
svým synům, že to .ide s lidstvem katastrofálně dolů, dávaje najevo vážné obavy,
kam to takhle dospěje u Mám za to, že bychom název "dekadence" mohli reservovat
pro jeden životní stav"; pro eh u t- k z á n i k u ©
Dekadenti z fin de siecle
se kochali v představě, že spočívají choře a zajímavě na smrtelném loži přezrálé
a vysílené kultury« Intelekt se ocitá ve stavu dekadence, je-li přitahován silami. jež znamenají jeho konec o Dekadentní je intelekt, který touží poddat se iracionálním démoniím, a t je to vůle9 pud nebo podvědomí, davov^ pohnutky nebo síla
násilnická1? je dekadentní proto, že sám chce svému konci«, "Verachte nur Vernunft
und Wissenschaft, so habich dich schon uribedingt", praví Mefistofeles0
Můžeme těžko bránit lidem, kteří se z únavy nebo prn nějakou jinou legraci
rozhodli odříkat se rozumuo Nejsme tak starozákonní, abychom pro hříchy intelektuálů privolávali zkázu na lidstvo* bohužel však otázka, co bude s intelektem, se
netýká jenom intelektuálů, nýbrž do velké míry osudu lidského roduo
Dovoluji si tvrdit, že s osudem intelektu je spojen osud demokracie o To není
dějinná náhoda, že novodobá demokracie vznikla právě v Anglii, kde filosofie nastolila zdravý rozum a zkušenost: není náhoda, že se francouzská revoluce rrodila
z rozumového osvícenství o Tím není řečeno, že demokracii vynalezli filosofova;
tak jednoduché to není: spíš demokracie i rozumová filosofie jsou výrazem téhož
stavu ducha, téhož životního optimismu, který důvěřuje, že i poznání i řízení
skutečnosti je věc rozumu, to jest zkušeností a důvodů každému přístupných o Filosofický požadavek svobody myšlení odpovídá přesně demokratickému požadavku svobody jedince« Co je pro myšlení svobodná kritika, to je pro demokracii veřejná kontrola« Ani rozum, ani demokracie nepřijímá nic z titulu autority, nýbrž podrobuje
to svámu zkoumání" n^opír« se o moc imperativní, nýbrž o souhlas«
Abychom se ušetřili lacinou námitkus to ovšem neznamená, že demokracie, tak
jak je. ie ve všem všudy racionální nebo, že řekněme, parlament se nám jeví jako
Chrám Rozumu * I v tom jde demokracie cestou rozumového poznání: že je večne nehotová, že nás pořád zklamává a nutí nás ustavičně
vyrovnávat s novými a novými
zkušenostmi© Nebudeme považovat demokracii za dosažený ideální stav; nýbrž za věčný úkol, tak jako věcným úkolem je poznání o Nečekejme od ní, že nám na všecko odpoví nebo že má po ruce remeduru na kteroukoliv naši bolest a svízel© Demokracie
právě znamená, že jsme se zřekli zázraků a čarování; každý její krofe dál se muxí
platit značnou námahou a trpělivostí* I demokracie bývá zneužito, jako se rozumu
zneužívá k všelijakému chytráctví0 ale což je na tomto světě něco chráněno před
zneužitím?
Nepróvádím komparaci" míním striktně a poctivě* že rozum a demokracie pocházejí z jednoho pytle0 To není náhoda, že se každé zrušení demokracie obrací tak
radikálně proti základní posici rozumu, to jest proti svobodě myšlení o Není náhoda, že je-li demokracie povalena, děje se to mocnostmi protirozugovými, a t je to
třídní chiliasmus, mystika rasy, imperialistický voluntarismus nebo co ještě jiného® To, co zásadně a zarytě stojí proti demokracii, je dé monokracie, uctívání
model, vláda kultických vášníc Ta démonokracie ohrožuje domokracií i na jejím
vlastním poli: co jiného je partijní vášnivost, uctívání hesel a veškero čarodějství demagogické než vláda vášní a bůžků?

Rozumí se, že demokracii lze také (a lépe) definovat v termínech docela jiných:
v termínech lásky a úety k bližnímu, rovnosti a bratrství, dobré vůle a humanity®
To je obsah demokracie, ale její metoda je rozumová - musí být rozumová., má-1 i být
obecná: demokracie je racionální metoda lásky k lidem® Psalo se už jednou, žfi sympatie je heuristicky vydatnější než nechut® Kdo má rád přírodu, objeví v ní pravděpodobně víc než ten, kdo je k ní lhostejný; kdyby pro člověka byly hvězdy tak irelevantní jako jhro žížalu, nikdy by se patrně neoddal hvězdářství a neputovalby vesmírem« Cestou poznání se pro člověka vztah revance rozšířil z nejužšího okolí na celý vesmír a veškerou skutečnost: poznání i demokracie jsou vztahy univerzální® Našemu poznání nejsou lhostejný ledy na polu ani mlhoviny za optickou hranicí refraktorů J naší demokratičnosti není lhostejný osud černochů v Libérii nebo hlad dětí
v provincii Secuanu® To neznamená, že budeme diletantsky horovat o hlubinách vesmíru nebo dojímat se láskou všelidskou; úkoly poznání i demokracie jsou krajně konkrétní; ano, tak zvaná drobná práce j* stejně typická pro demokracii jako pro poznání® Může se konat dílo poznání na jednom broučkovi a díjo demokracie v jedné chalupě* přes to použitá metoda je obecná a světová® Právě ta metodická univerzálnost
vřazuje naše poznatky, třeba infinitesimální, i naše skutky třeba nejskromnější,
do jednoho společného, světového, nekonečného postupu®
To vše neříkám proto, abych velebil demokracii® Tyto kapitoly jednají o krizi
inteligence a intelektu, a v té souvislosti budiž zjištěno, že nálada protiintelektuální je zároveň náladou protidemokratickou® Už po dvě dekády let se ukazuje, že
Evropou zmítají síly rozčilené a vášnivé® Nebudeme se domnívat, že ty síly jsou něco nového: byly tu vždycky, ale patrně byly více měně brzděny a ovládány pokročilým
intelektem Evropy® Selhává-li intelekt, dostanou se ke slovu ty druhé síly: i bude
civilizovaný národ zpívat veselé písně o krvi, která poteče z nožů; národy a davy
budou vedeny lidmi, kteří lépe než jiní dovedou vzbouzet vášně* a protože jak známo,
se různé vášně nemohou navzájem domluvit, může to dopadnout ®«® ještě hůř, než si doposud můžeme představit®
Ale pozor, tady jsou námitky® Řekli jsme, žě demokracie je vláda principu rozumového. Jenže demokracie se definuje jako vláda lidu: v ní se politika stává věcí
davů, a davy, jak známo, se dají nejvíc ovládat a vést vášněmi. Demokracie je řečnivější a pathetičtě jší než např®absolutísmus- jelikož operuje s kolektivitami, dovolává. se daleko S D Í Š hromadných citů než individuálních mozků® Je to tak nebo ne?
- Ano, je to tak; ale dříve než o tom budeme filosofovat, podívejme se, jak po té
stránce vypadají režimy, jež demokracii zavrhly® Oč jsou pathetičtější, vášnivější
a davovější® Oč jsou demagogičtější, oč více operují s davovými hesly® Ve srovnání
s nimi se demokracie vyznačuje střízlivostí přímo šedivou a vášněmi velmi tlumenými«
Tajemství demokracie je, že se v ní davové vášně nakonec vyrovnávají způsobem velice
střízlivvm? i tomu ne.ináruživě jšímu dychtění se dos+ane mezi tím, že ti druzí mají
právo chtít a doporučovat něco .jiného® 1 demokracie, tak jako intelekt, je váhání
mezi alternativami; není nadána úpornou jednostranností pudu; zahrnuje v sobě kontrolu, kritiku i korekturu, což troje, jak račte uznat, prakticky ruší veškerou
vášnivost® fiekl jsem, že demokracie není nadána jednostranností; tomu poněku paradoxně odpovídá úkaz, že její politika je obyčejně ve svém směru stálejší než politika diktatur:.nekolísá tak snadno mezi pravostí a levostí, mezi různými aliancemi,
plány a prostřeJky® Proti tomu diktatura se podobá muži, který energicky, radikálně a s okázalou nekompromisností šneruje ulici o^e zdi ke zdi, zpívaje pří tom po-»
chodové písně® Ve své neustálencsti se cesta demokracie podobá vývoji; cesta vůdcovská se podobá dobrodružství: co myslíte, je smysl lidských dějin v t^m, aby byly vvvo.iem, nebo aby byly sérií dobrodružných příhod?
Nu ovšem dobrodružství láká, a láká. zejména mladé lidi' i stárnoucí páprda se
cítí mladším, $de-li nějam za dobrodružstvím®Je to patrně věc nervů, rozkoš z napětí, uvolňující pocit rizika, hry a náhody, vybavení potlačených komplexů či co
jiného ještě o Jisto je, že žijeme v době poměrné konjuktury pro politická dobrodružství, v náladě politického romantismu* každá revolučnost je více méně dobrodružná, každý extrémismus si připadá romantický a kochá se ve své vlastní krajnosti® Mnoho lidí ukájí v politice vlastně svou potřebu vzrušení: proto jsou za
tou která jim slibuje toho vzrušení nejvíc® Velmi mládí nebo naopak velmi usedlí
lid« se ponořují do politických vášní asi tak, jako když vcházejí do vykřičených
lokálů: dává jim to ilus^ bouřlivého a nespoutaného života® Nic plátno, musíme

se pokusit jakž takž analysovat i dobrodružnost; rozeznejme v ní zhruba dva typy:
hráčský a divácký o
1) Hráčský typ sahá od pohádkového rytíře, který vyjíždí do světa za štěstím až
po hochštaplerao Jeho podstatné rysy jsou* Dobrodruh se dívá na svět jako na
osobní šanci, jako na příležitost k vvhře: at hraje o čest nebo o prachy,
hraje o svůj úspěch a je ochoten mu obětovat cokoliv: někdy i svů.i živote Dobrodruhův svět je ve znamení náhody: bud mu štěstí přeje nebo ne' je to risiko hry o Všecko je hazard, tož jaká pak okolky: je zby tečno hloubat o věcech
a zkoumat jejich príčiny stačí vsadit na jednu kartu a pak at rozhodne Stěstěnao Usměje-li se, stává se dobrodruh mystikem úspěchu0 má pocit, že je vyvolen osudem a věří ve svou hvězdu0 Neusměge-li se Fortuna, odchází dobrodruh
s lehkvm srdcem: Inu, byla to jen hrae Skutečnost je hra® Možno hrát s davy
i národy, s válkami, s čímkoli na světěe Dopadne-li to špatně, kdo muže za
štěstí ve hře? Ale aby bylo nač spoléhat, je dobře mít svůj talisman, svůj
kultický fetiš? tím bývá ledacos«, třeba prapor, heslo nebo idea* V případě
cyničtějším je dovoleno pomáhat náhodě čímkoliv; hra va banque má sklon
k mravní indiferenci*
2) Druhý typ, divácký, je obyčejně hromadnější- jde o lidi méně kurážné, kteří
nedostatek vlastní dobrodružnosti suplují jakýmsi příživnictvím na veliké
hře těch druhých" ti jim dodávají vzrušení, sensaci a příležitost k vášnivé
účasti, a za to jsou sledováni a milováni; nosí se jejich barvy a jde se za
jejich prapory0 Bradox celé věci je, žát to "jenom11 hra a přes to je brána
strašně vážně: co chcete,ve staré Byzancii se dály občanské války a státní
převraty pod barvami cirkusovvch t^amů® 1 pro typ divácký se skutečnost stává
hrou** hrou krajně vzrušující, ale přece jenom hrouQ něčím, co tu je jenom
pro naši sensaci a naše vášnivé stranění o Je to náhražka skutečnosti, vlastního konání - i sebeuplatnění o Život ilusivní® A zase j* tu ten faktor nahodilosti, který je přemáhán držením palce? fanděním a straněním; stranění je
jakési čarování, které chce mít v">iv na výsledek hryc A zase jde s sebou víra
v talismany, h^sla a barvy0 Hra má tyt^ž psychologické zákony, at jde o hráče
nebo jejich publikunu
Není pochyby, politické strany hrají hru, a každá by chtěla, aby měla celou
hru ve svvch rukách0 ale demokracie není hra® Demokracie je metoda, jak uvádět
iracinální faktory na rozumovou výslednici tím, že je koordinuje a kontroluje»
Dělá totéž dílo, jaké koná intelekt s našimi zkušenostmi, city a pohnutkami:zachází s nimi jako s objekty, které lze srovnávat a kontrolovato Demokracie, tak
jako intelekt, je nekonéčný postup- objektivizace0 Tím sleduje generální linii
lidského duchae Selhal intelekt a rozpoutaly se síly vášnivé: dnes už vidíme,že
vedou co nejblíž ke katastrofám,* Selhal opravdu nebo byl netrpělivě a unaveně
opuštěn? Copak se může přestat myslet a poznávat? Selhali intelektuálové, selhali vzdělanci; nejen andělé, i duchové lidští mohou padnout® Bez jejich spoluviny
by intelekt nemohl ztratit své místo v čele vývoje- bez jejich spolupráce se na
ně nevrátío Je do veliké míry v jejich moci jakou noetikou, jakým duchem budou
řízeny dě.iinyQ Mnoho záleží na tom, kde budou stát" zda na frontě intelektuální
nebo protiintelektuální. 1- v tom jde o mnohem větší causu než o jejich vlastní«

Je tomu již třicet let, co zemřel Karel čapek, člověk, který znamenal nejvíce v naší předválečné kultuře o Člověk,, který hodně věcí věděl a hodně věcím
rozuměl e Proto dáváme i dnes zaznít jeho slovům, která nám mají i po tolika letech co řício
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"Vznikl 5očervnao Tehdy se na zakládající Valné hromadě sešlo 25 studentů
zdejší školy a založilo jej0 Zároveň byl zvolen jeho starosta - Béda Ehler a kolegium* Následovala žádost o uznání na ONV, dodnes však nepřišlo vyjádření.
Zpráva o vzniku Spolku adresovaná Jeho Magnificencí našla ohlas v uznání tohoto
ze strany školy© Přišly prázdniny a srpnové překvapení - o to hůře se pak cokoliv začínalo rozbíhat po prázdninách* I«řádná Valná hromada (l5oříjna) rozšířila
počet členstva na 54 - s tím, že většina nepůsobí dojmem trpně přihlížejících
osobo Díky nepochopení vedení klubu B nebylo jednání Valné hromady dokončeno
f nastalá invaze televize se dožadujících na klub A., kde nás přijali tehdy na milosti O
Z mnoha předprázdninových plánů se některé začínají i ve změněné atmosféře
realizovat (klubová posezení Si - zprostředkování pracovních příležitostí - interstyky a p.). Spolek se taky stal členem Svazu vysokoškolských studentů Čech
a Moravy« Navázal styky s VŠCHT v Praze a Bratislavě, se kterými hodlá založit
Unii chemických vysokých školo Rozběh - byt pomalý tedy tady jea Jak daleko se
dostane a s jakým efektem bude snad možno konstatovat na další řádné Valné hromadě v příštím Semestru.
Mimo to bych rád poznamenal, že co by zástupce Spolku jsem se zúčastnil jednání parlamentu SVS v Plzni. Pocity jsem si z něho odnesl značně podivné. Dobrá
polovina delegátů totiž vyloženě nevěděla co chce. Jen tak bylo možné, že klidně hlasovali pro věc, proti které ochotně zvedali ruce před pěti minutami. Nevyjasněnost vztahů k Národní frontě a Sdružení mládežnických organizací, Studentského časopisu (a vůbec forma budování koncepce této tiskoviny - od prvopočátků
až k zasedání Parlamentu)- výborné kontakty nahoře - ale minimální dole' viditelná snaha budování SVS seshora, prohlášení prozatímního předsedy P.Rybáře
v tisku, otázka výše honorování předsedy a členů předsednictva atd. - to všechno
tvořilo sumu diskutovateIných a taky hojně diskutovaných problémů, žel většinou
ne na úrovni vzdělání diskutujících®
Zbývá určitá naděje ve změnu - s novým předsedou SVS McDymáčkem a novým předsednictvem® Pokud ale mohu hovořit za sebe - jsem pesimista.
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Naše historie je bohatá na zvraty. Žijeme v místech, kde překážíme. Není a nebylo nás nikdy mnoho a tak ti, kterých bylo víc, osobovali si odjakživa na nás jakési právo. Snad jim pohled na malý národ, obývající jen malý kousek Evropy nebyl
nikdy příjemný« Tento národ totiž stačil v dobrém svým větším sousedům* Toho
špatného pak z vlastní vůle neměl nidky více než oni« Mnohdy spíše méně. Za ta
staletí, co vedeme boj na tu i na onu stranu, podle toho odkud jsme byli napadeni,
zformovala se naše mentalita. Mnohému jsme se naučili, mnohé se ještě naučíme®
Jestliže jsem napsal slova o vedení boje, dopustil jsem se snad nepřesnosti. Pouze
ovšem po formální stránce. Ne vždy se dá postavit otevřeně na odpor. I to jsme se
postupem času "naučili".
Často, příliš často se dostává tato země do dramatických situací. Snad je to
i částečně dobře. Vždyt nejeden národ zdegeneroval právě poklidem.
V krizových momentech se projevuje cosi, co bývá nazýváno jednotou. Popřípadě
jednotou lidu. Toto sladění zájmů, reppektive převažující pocit jediného zájmu,
vlastního všem vrstvám, není ovšem trvalým jevem. Příliš snadno pomíjí, jestliže
mizí okamžitá hrozba. Je-li to, co natolik důležité pro všechny, co všichni cítí
jako své bez ohledu na názorové či jiné rozdíly, odsunuto z okamžitého rozhodování, nabývají opět vrchu jednotlivé zájmy, které již nejsou a nemohou být společné
všem.
Není SDoru, že .isme v nedávných dnech prošli krizovou situací. I když ne svou
vlastní vinou. Zrovna tak není pochyb o tom, že ostré kontury této situace se poznenáhlu -ztrácejí. A je tu pak ještě jedno slovo. Slovo, které za takové situace
též ztrácí svou pravou nápln a stává se neutrální a tím i nebezpečným« Tímto slovem je realita. Pokud se často opakuje, znamená to nejspíše, že nelze dělat vše,
co by se dělat dalo, co by snad bylo dobré, co by bylo dobré určitě. Má to znamenat, že je nutné respektovat situaci a spíše muset dělat něco, co by se za jiných
okolností dělat nemuselo, než nesmět něco dělat. Tedy spíše příkaz, než zákaz.
0 to více je nejasností. Za takové atmosféry jsou možná v nejlepším případě polovičatá řešení. Jde pak jen o to, běžet mezi dvěma rovnoběžkami, které se snad ani
v tom nekonečnu neprotínají. Je-li cíl daleko, respektive je-li možnost pokusit
se vůbec toho cíle dosáhnout tak vzdálena, dochází nutně k jeho zamlžení.
Je-li cíl zamlžen, najdou se vždy vykladači, ochotní učinit ho nadmíru jasným
a jednoduchým. Vtisknou mu svoji primitivnost a zaatím co ti, kdož ví, že toto
nelze, mají svázané ruce a musí mlčet, přisvojí si ho. Slova ztratí svůj původní
smvsl a dostanou nový0 Hlavní ctností je pak snadná zapamatovatelnost. Realita,to
není pouze vše co nás obklopuje, ale i to, co je v nás, Nebot i s vámi se musí
počítat. Když se na nás zapomíná, činí to obvykle lidé neznalí našich poměrů,naší
mentality, našich schopností. Lidé, kteří vám nikdy nemohou porozumět, s nimiž se
nemůžeme domluvit. Od těchto lidí nás dělí čínská zed. A budiž řečeno, že na jejím
vybudování neseme podíl jen nepatrný. Slovo realita má jistě magický zvuk. Zní tak
trochu jako zaklínadlo. Tím se však nesmí nikdy stát. Musíme vžáy znovu a znovu
vážit smysl tohoto slova. Existuje názor, že maximum svobody je možnost projevovat se bez oponentury. Na první pohled pravdivé. Vždyt mé činy a myšlenky nejsou
v tom případě nikým omezovány. Jediným kritériem správnosti činu je, že jsem ho
učinil já, ve jménu své jediné pravdy. Tento názor naneštěstí existuje a přes
slovo realita se dotýká i nás. Uznávat existenci určité reality, ještě neznamená
poddávat se jí. Je však třeba zachovávat v paměti principiální otázky,neodsuzovat
je. Jinak se může stát, že budeme sami sebou zaskočeni. To, že důsledky nepřicházejí vždy hned za činem, neznamená, že čin bez nich zůstane. Zapomínat na počátek
musí nutně vést ke zkreslování smyslu konce. Nelze tedy chápat slovo realita izolovaně. Něco totiž již předcházelo a něco ještě bude následovat.
Petr

Mareš

Novicové a novicky učení chemického ®
Vítáme vás u nás na škole a na koleji» V krátké uvítací řeči bych vás chtěl trochu zsvětit do správného způsobu studia a podniknout s vámi menší exkursi přilehlými
pamětihodnostmi0
Chtěl bych se s vámi rozdělit o několik těžce nabytých zkušeností,jak projít
I0ročníkem0 Jak už říkal Jan Amos Komenský, je nutno "učit se, učit se, učit se" ®
K učení je potřeba se soustředit« K tomuto účelu je v Pardubicích zasvěceno několik
kulturních jizeb«
Největší z nich je Grande Skleník doporučuji bohatším studentům« Naproti v Divadélce proniknete velmi brzy do společnosti mladých, denně se tam vystavujících snobu,
kteří zde získávají první společenské ostruhy® Dole v Jámě herci VCD pořádají se střídavými úspěchy každou středu pradubickou Violu® Nahoře v kavárně čekají starší dámy
na svou poslední příležitost®
Rádoby starobylé vybavení prazdrojky se liší v maličkostech® Cáp se vyznačuje
pohnutou minulostí ^nevěstinec, později hostinec s dělnickou tradicí - viz pamětní
deska
Soudek pivními nádobami, Myslivna topinkami®
Vinárny a bary zklamou všechny milovníky vín a žen® Paříž, bar Veselka i bař Letka jsou nudné podniky se vstupným® Vinárnička Jas se také stává pofiderním podnikem®
Přes den však můžete příjemně posedět v denní vinárně U Dušičků či v Labužníkuo Intimní prostředí najdete také v boxeeh vinárny Globus0
Pro všední posezení možno doporučit ctěnému čtenářstvu restaurace Zlatá štika,
Na růžku, Plzenská, Letka, Labe, Rosignano, Tatran (U žáby), U dědka, U kostelíčka
(Monte Carlo, Vatikán) či U kapitána3 Nejméně vtíravou obsluhu má restaurace Beseda®
Čekáním na pivo strávíte zde věčnosti
Vášnivým hráčům doporučuji hráčská doupata v Sokolovně, na Zimáku, U Lípy, Na
špici, popřípadě v Klubu A 0 Svérázné příhody zažijete v periferních parolnách U Josefa, v Mexiku, U Kohoutků, U Sůrů, U Capoušků, Na zastávce, Na Radhošti. Na Rozkoši,
v Ráji, U Riegrů (Na zahrádce), v Konibaru a hlavně U Kučerky®
Por nedostatek místa končím suchopárný výčet pohostinství, hotelů, hostinců,vináren«, kaváren, barů, hospod, putyky lokálů, krčem, automatů, pajzlů, parolen, jamek
a etolovvch doupat, neuváděje ani jejich zavírací dny a hodiny® Tyto informace najdete
zakresleny na podrobné mapě Pardubic, kterou pQt® zájemcům levně odprodává fy®J0Lupič
a spol®(tisíce děkovných dopisů k nahlédnutí)®
Doufám kolegové a kolegyně, že si má slova vezmete k srdci a začne se vám v Pardubicích líbit o
J o e
P o S- o
Promiňte mi prosím omyl v autorství citátu "učit se, učit se, učit se"® Autorem není
samozřejmě Komenský, ale Zdeněk Nejedlý, učitel národa (Lidé bděte) • Děkuji za prominutí®

Je cosi shnilého v menze naší*
aneb
Úvaha nad "normalizací" menzy«

Do menzy chodíme jíst všichni, a proto se nebudu zabvvat kvalitativním ani
kvantitativním popisem procesů v menze probíhajících o Dovolil jsem si veřejně
se zamyslet nad nesprávnostmi, jichž jsme téměř denně svědky«
Jako největší bolest menzy vidím fronty a naprostou impotenci při jejich
likvidování o Kuchyřky vydávající jídlo svým pracovním tempem ukázkově demonstrují, jak jim na nás záleží® Také organizace jejich pohybů způsobuje, že se zastavuje zdravý rozum a mrtví průkopníci racionalizačních metod se obracejí v hrobech«
Není pak divu, ž* se stojí 10 i 30 minut«
Záhadným způsobem z toho vyvodilo vedení menzy, že se o nedělích a svátcích
bude vydávat jídlo jen od 11 - l2 hodin* Mám přátele, kteří už stáli v sobotní
frontě 55 minut«
Nemorálnost za pultem pak plodí nemorálnost ve frontě - předbíhání, jež se
stalo masovým» Nevidím také rozumného ůůuodu k tomu, aby předbíhali posluchači
V.ročníku - mají-li jen o 9 hod^n týdně méně než já (chodím
III«rocníku)«
Chápu, že však se nebudou chtít vzdát svého privilegia, nebot se čtyři roky museli nechat předbíhat tehdejšími pátáky«
Nevím, zda vedení menzy konzultuje svá rozhodnutí se zástupci studentů - tedy ve stávající době s KŘ - silně však o tom pochybuji« Jak by jinak mohla činit opatření zcela a výhradně na úkor studentů, na úkor jejich času« Že poslední
3 rozhodnutí taková opravdu jsou, přizná snad každý študák« Jsou to přeces
- vvdej jídel v poledne jen do 13«45
- výdej jídel v sobotu a svátky jen od 11 - 12
- lístky na konec týdne se musí orážet do čtvrtka.
Nevidím nic, co by vyvážilo nevýhody těchto opatření« A myslím, že je to
způsobeno malým tlakem studentů jak na své zástupce v KR, tak na vedení menzy«
Bedřich
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Samozřejmě, že by se našly i další chyby a nedostatky (i závažné) v menze, ale
tyto zmíněné mi znepříjemňují život nejvíce«
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ZDÁ
SE? že v obraně naší vlasti se mnohé zanedbalo * Doposud jsme se o to nestarali a šli jsmfi za svou prací- události poslední doby nám však dělají starosti«»
Mám ševcovskou dílnu na náměstí před císařským palácem. Sotvaže za svítání
otevřu krám, vidím, že ústí všech ulic sbíhajících se na náměstí jsou již obsazena
ozbrojenci® Nejsou to však naši vojáci, nýbrž zřejmě nomádi ze severu» Nějakým způsobem, mně nepochopitelným, pronikli až do hlavního města, které je přece velmi
daleko od hranic o Bud jak bud, jsou tedy zde° zdá se, že jich každého rána přibývá*
Po svém způsobů táboří pod širým nebem5 nebot obytnými domy opovrhují® Zabývají se ostřením mečů, špičatěním šípů, cvičením na koni® Z tohoto tichého, vždy
v úzkostlivé čistotě udržovaného náměstí udělali učiněný chlévo Občas se sice pokusíme vyběhnout ze svých obchodu a uklidit aspoň ten nejhorší neřád, ale stává se
to čím dál řidčeji, nebot je to zbytečná námaha a kromě toho se vystavujeme nebezpečí, že se dostaneme pod kopyta divokých koní nebo budeme zraněni bičem®
Mluvit s nomády nelzee Naši řeči neznají, ba kdoví jestli mají nějakou vlastní» Mezi sebou se dorozumívají podobně jako kavky» Ustavičně je slyšet ten kavčí
křik» Náš způsob života, naše zřízení jsou jim steině nepochopitelné jako lhostejné* Proto t^ž odmítejí jakoukoli posunkovou řeč* Můžeš-li si čelisti vykloubit a
ruce z kloubů vymknout, stejně ti neporozumějí a nikdy nebudou rozumět® Často dělají grimasy to potom kroutí bělmem očí a od úst jim jde pěna, avšak: nechtějí tin
ani nic říci, ani postrašit; dělají to, poněvadž takové jsou jejich způsoby® Co po-*
t-řebují, to si vezmou® Nelze říci, že používají násilí® Sáhnou-li po něčem, ustoupíme stranců a vše jim necháme o
I z mých zásob si vzali nejeden pěkný kus® Ale nemohu si naříkat, vidím-li
příkladně, jak se vede řezníkovi naproti® Sotva přinese zboží, hned se mu vyrve
z rukou a nomádi je zhltnou» I jejich koně žerou maso; často leží vedle sebe jezdec
i kůn a oba se krmí z téhož kusu masa, každv na jednom konci® Řezník má strach a
netroufá si dodávky přerušit« Máme pro to pochopení, skládáme peníze a podporujeme
ho* Kdyby nomádi nedostali maso, k^o ví. co by je nanadlo udělat' ostatně kdoví co
je napadne, i když denně maso dostávají®
Onehdy si řezník myslil, že si může ušetřit aspoň námahu s porážením r. přivedl ráno živého vola® Víckrát se to nesmí opakovat® Snad hodinu jsme leželi až
docela vzadu v dílně nataženi na podlaze a všechny šaty, přikrývky a polštáře jsme
navršili na sebe , jen abychom neslyšeli řev toho vola, na něhož se ze všech stran
vrhali nomádi a zuby z něho rvali kusy teplého masa® Dávno už byl klid, když jsem
se odvážil vyjít ven- jako pijáci kolem sudu od vína leželi unaveni kolem zbytků
vola«
Zrovna tehdy se mi zdálo, že jsem v okně paláce zahlédl samého císaře- jinak
nikdy nepřijde do těchto vnějších komnat, stéle žije jen v nejvnitřnojší zahradě'
tentokrát však - alespoň jsme měli ten dojem - stál u jednoho z oken a se svěšenou
hlavou hleděl na to řádění před zámkem®
"Co bude dál?11 ptáme se všichni® "Jak dlouho budeme snášet toto břírtr a tato
muka?" Císařský palác nomády přilákal, avšak zahnat je nedokáže® Brána zůstává
stále zavřena: stráž, která dříme vždy slavnostně pochodovala dovnitř a /'en, se drží
za zamřížovanými okny® Záchrana vlasti je sv-řena nám, řemeslníkům a obchodníkům:
my jsme však nedorostli takového úkolu; také jsme se nikdy nechlubili, že bychom
toho byli schopni- Je to nedorozumění; a my na ně zajdeme®
1919

DIALEKTICKÁ

LEŽ

STOJÍ STOJÍ. STOJÍ
STOJÍ STOJÍ STOJÍ
STOJÍ STOJÍ STOJÍ
STOJÍ STOJÍ STOJÍ
STOJÍ STOJÍ STOJÍ
STOJÍ STOJÍ STOJÍ
STOJÍSTOJÍSTOJÍ

VŽDY

I TEEDY

Známe nemocí
Známe své nemoci
Známe nemoci?
Známe své nemoci?
Jsme nemocni
Jsme nemocní?
Je to nomoc
Je to nemoc?
Je to nemoc?
Je to málo?
Poznáváme své nemoci
Léčíme své nemoci
Poznáváme své nemoci?
Léčíme své nemoci?
Poznáváme své nemoci?
Léčíme své nemocí
Poznáváme sv» nemoci?
Léčíme své nemoci
Poznáváme své nemoci?
Léčíme své nemoci»
Tiše
- v tomto místě
třeba ztlumit hlas
tady již ani smrt
neporadí«

CO

KDO

KAT
KAT
KAT
KAT
KAT
KAT
KAT

BRAT
BRAT
BRAT
BRAT
BRAT
BRAT
BRAT
BRAT

DOVEDE

KÁT
KÁT
KÁT
KÁT
KÁT
KÁT
KÁT

(SE)
(SE)
f SE)
(SE)
(SE)
(SE)
(SE)

BRÁT
BRÁT
BRÁT
BRÁT
BRÁT
BRÁT
BRÁT
BRÁT

DNES
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN

JIŽ VÍ MS

SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN

SEN
SEN
SEN
SEN
SENSEN
.JEN

SBÍHAVOST
Věřím v ní. Je to funkce závislá na jedné proměnné - na čase« Je hybnou pákou dějin a pravou mokou osudu.
Až mě nebude nic zdržovat, uříznu si vandráckou hul a pí jdu po jejích kolejích až na konečnou. Levíc, kde začínají (to je mě putna), ale vím, kde končí
a tak půjdu najito. Půjdu směrem, kterj mě napadne. 'Ta custa bude dlouhí. xiudu
potkávat tuláky c zloděje, herce, úspěšné obchodníky, zkrachovalé politiky, blázny, poctivce, lháře, kariéristy, podvodníky, lidi s vírou i uez ní, hladové i syté, oezcitné i dobré, zbabělá i statečné.
se smét a plakat, oudu milovat
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a nenávidět, budu se rouhat i k't, budu klopýtat, padat a zase se zvedct.
Jednou k večeru dorazím na konečnou, Stojí tam na pokraji lesa útulná parolna. Jo tam dobré pivo a všichni mí přátelé. íiospedo, nalej všem dokola! Dneska
platím já. kamarádi, zvedněme šnyty a vypijme je do dna* At žije svítání na pasece, at žije psárka luční, at žijí pampelišky, at žije život. Stejně byl sakramentsky hezkej.
J o e

Interwiew s naším mecenášem

sirem Alfonso Maria Ramirezem

Sir Alfonso je statný padesátník s brunátným obličejem a mrožím knírem
silným jako kabanos« Je to voják tělem i duší. V pravé kapse nosí vždy nabitý
revolver ráže 4,5 mm. Tento jihoamerický důstojník vládnoucí junty je výborný
společník a hovor s ním plyne nenucené jako dávka z kulometu®
S.p*
A Sp°
A z

Dovolte mi, abych Vám položil několik diskrétních otázek®
Dovoluji®
Sire Alfonsi, proč jste se rozhodl financovat náš časopis?
Do něčeho jsem peníze vrazit musel a název vašeho časopisu je mi strašně
sympatický® Zbožňuji totiž alkohol v každé podobě®
Sp°
Promiňte,nechtěl jsem vůbec hovořit o politice, ale nedá mi to nezeptat se
co říkáte polednovému vvvoji? V čem byla chyba?
A ; Měli jste trochu pročistit vzduch® Co neuteče na strom nebo do vody postřílet I
Sp„- A co si myslíte o našich přátelích?
A • Takhle zbabrat puč jsem už dlouho neviděl® C-opak takhle se dělá polit «převrat? V tom jsme v našich zemích o hodně vyspělejší.
Impulsivní Don Alfonso rozčileně vytrhl z kapsy revolver a začal střílet do stropu redgkcní místnosti®
Sp
Zadržte prosím, sire, víte. co mi to dalo práce, než jsem tuto místnost vymal oval?
A
i proč jste ji maloval?
SpNa radu ředitele, kterému se nelíbila naše vlastní vvzdoba.
A
Ksakru, proč jste toho chlapa na místě nezastrelil?
Jelikož střílení ředitelů kolejí není rrovna mým koníčkem, dost trapně
jsem se pokoušel převést rozhovor na jiné t^ma a ochladit trochu temperament našeho mecenáše»
Sp
Co Vás k nám přivedlo? Bouřlivé události?
As
Ne, jedu k Břeclavi střílet chřástaly.
S.p;
Jaké máte zkušenosti s příslovečnou ochotou našich lidí?
A
Veskrze dobré® Pouze předseda jednoho zdejšího ranče mi odmítl dát obrok
pro valacha® Zvedl jsem ho jako prase ruksak® Levačkou jsem si ho načechral
a pravačkou mu vyhrnul pajšl®
Sp'. Jak jste spokojen s obsluhou v restauracích?
A
Je obdivuhodně nevtíravá®
Sp
Jak sevvám líbí naše dívky?
A ? Oh, seňority jsou. krev a mléko, škoda, že mám žlučníkovou dietu.
Sp * Které naše národní jídlo Vám nejvíce chutná?
A
Topinky a pivoc
Sp°
Děkuji Vám sire Alfonsi, za rozhovor. Do dalších let Váp přejeme železné
zdraví a jistou mušku.
Za Spiritus s naším mecenášem rozmlouval
Joe

Pro

S p i r i t u s
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Trochu povídání o sportu na VŠCHTo

Oddíl ledního hokeje začal letošní sezónu krátkým soustředěním v Cholticích®
Chronický nedostatek hráčů se projevuje i na začátku této sezony a snad ještě více, než kdy jindyo Divisní boje budou určitě tvrdé a tak je vážná obava o konečné postavení oddílu v tabulce po skončení sezonyo Zatím jsou k dispozici hráči:
Tesař, Kubec, Honyš, Jarý (brankař), Tměný, Průcha, Pokorný, Sedláček, Boček,
Cech 'obránci), Zlesák, Košař, Mašek, Doktor, Klímko, Vilím, Lubojacký,Randák
fútočníci), pro přebory vs pak ještě počítáme s Novákem P 0 (hraje v Kolíně), Novákem-Bochníkem, a Machuldou (hrají za Teslu I©ligu) - posledně jmenovaní hráči
jsou však vždy otazníkem, nebot je jejich oddíly velmi nerady uvolňují - otázkou
zůstává jejich poměr k naší v S ? Dosud sehraná utkání byla hrána se střídavým výkonem0 K nejlepším patří zápas s LEDO Záhřeb (Jugoslávie) - který jsme prohráli
jen těsně 4 s 3- po dobrém výkonu všech hráčů © Dva zbývající zápasy jsme hráli
s Duklou Pardubice, která bude našim soupeřem v mistrovských utkáních a to 9°0
prohráli a 3 " 2 vyhrálio Zde záleželo vždy na výkonech našich brankářů, z nichž
zatím nejlepším se jeví Kubec©
Z nejbližších podniků oddílu je nutné jmenovat zájezd do Ostravy (3 utkání)
a tradiční turnaj v rámci oslav MDS ve dnech 160-l7©.XI<>196B za účasti Ostravy,
Brna a Gottwaldova© Je to již třetí ročník© Prvé dva vyhrálo družstvo ITVS Praha a FTV Praha© Divisní klání zahajujeme v Hlinsku 260XII0i968© Pak následují'
utkání v HavlcBrodě 28oXII0, s RAMO Pardubice 2^Icl969„ g Duklou Pardubice 5.1c
196-9 a s Chotěboří 80Iol969: druhé kolo se pak hraje v obráceném pořadí 10o,12®,
14., 160, a l90Iol969©
Velmi těžká sezona je tedy před námi a vzhledem k potížím v hráčském kádru
by ještě více, než kdy jindy byla potřeba povzbuzení diváků, kterých bylo dosud
vždy jen poskrovnu«
Vždyt třetí místo na Akademickém mistrovství ČSSR zavazuje J 1
Košíkáři sice nedosáhli pronikavějších úspěchů v přeborech V& ( obě mužstva
t o j© muži i ženy) skončila již v kvalifikaci, dá se však' říci, že se na naší vš
vytvořila perspektiva pro rozvoj tohoto typicky vysokoškolského sportuo Je to
především díky podpoře od vedení KTV0 Větší výsledky zatím naráží na tréninkové
možnosti (nevlastníme žádnou tělocvičnu)o
Přehled vvsledků* Muži - VŠCHT-LF KU Hradec Králové
39 s 72
VŠCHT-VLVUD Hradec Králové
36 52
VŠCHT-PF Brandýs nad Lab.
38 s 76
VŠCHT-VSST Liberec
37 § 54
Ženy - VŠCHT-PF Brandýs nad Lab ®
36
46
VŠCHT-PF Ústí nad Labem
24 . 33.
Vodáci a vodní lyžaři patří mezi nejúspěšnější© Franta Stehno se stal mistrem
CSSR ve vodním Ivžování a ještě před svvm přestupem do Spofy Praha se jako člen
Slávie zúčastnil mezinárodních závodů v SSSR a Rakousku, kde zví těžil Q
Slalomáři Láda Stastný a Honza Chovanec byli letos velmi úspěšní v celostátním měřítkuo Stastný se stal akademickým mistrem ČSSR ve s iezdu a 2x skončil do
první pětky ve slalomu a v družstvech byl Chovanec 3x do první desítky®
S-tastný navíc získal mistrovskou třídu ve slalomu a I©třQve s iezdu© Chovanec obnovil Iotřove sjezdu a II0tř0ve slaloimio Vodní turisté sjížděli několik řé& -Tichou a Divokou Orlici, Chrudimku, Loucnou a Novohrádku®
Vodní lyžaři se podíleli na propagačních akcích na ukončení léta a Doktor
by 5© na mistrovství CSSR v trikov^ jízděe
Odbíjenkáři 2^ligy bojovali a udrželi se ve své skupině jen díky reorganizaci celé soutěže© Uvažuje se však o převedení družstva i s příslušností v II©lize

do VCHZ Pardubice - čili zpět odkud 2„liga na VŠCHT přišla«.
Studentský tým se umístil na předposledním místě v oblastní soutěži a dosud
se neví, zda sestoupí nebo se udrží ¿pět dík reorganizaci soutěžíc Nejúspěšnější
bylo družstvo žen, které zvítězilo v okresním přeboru 20třídy a postupuje do okresního přeboru Ltřídy. Hledají se stále noví zájemci - trénink je vždy od
19.00 hodo v úterý pro ženy (ZDb Koněovo) a ve středu tamtéž od 19.00 hod. pro
muže.
Oddíl lyžování je v pilné přípravě na studenskou ligu 1968/69. Zatím se cvičí každý pátek večer od 19.00 hodin na ZDŠ Koněvovoo Připravuje se zájezd na první
sníh.
Také oddíl stolního tenisu se již zkonsolidoval a zahájil úspěšně soutěž
dvěma vítězstvími se Slovanem Pardubice A a B 132,1 a I4s00
Ruda

Boček

Erratas
řádek
str0 1
3
řádek
strG 1
27
4
str. 2, řádek
řádek
str. 2
7
str. 2
9
řádek
36
str. 2
řádek
řádek
str. 2
44
60
řádek
str. 2
61
str. 2
řádek
str® 3, řádek poslední
str0 4
řádek
4
6
str o 4
řádek
str0 4
13
řádek
16
str. 4
řádek
řádek
str0 4
17
8
řádek
str0 5
16
str. 5
řádek
řádek
stru 5
43
řádek
str. 9
33
str.10
řádek
3
str.10
řádek
7
strdO
12
řádek
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29
řádek
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nepublikovat
redaktorských
opravdu
několika
zbožňovaly
propustili ji
a nerozumíte-li ekonomice
nenávidět
psával
budou vyráběny výbušniny
nesmí se fchroutit
silnější
ustupuje do něj
přijali jsme ji
vý-hledu
irracionálnímu
demokracie
démonokracie
zatím
zasvětit
Tomuto účelu
pardubickou
pro nedostatek
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Jsme znepokojeni!
Po událostech několika minulých měsíců,které jsou všem dostatečně známy
panuje všeobecný pocit nejistoty©Polednová politika KSČ,která získala naši
plnou podporu,je stále více opouštěnaoMravní i právní aspekty Moskevských dohod
vyvolávají takové pochybnosti,že je možno dokonce pochybovat principiálně o jejich oprávněnosti©Polednový vývoj umožnil každému příslišníku našeho národa, aby
se tvůtčím a aktivním způsobem zúčastnil tvorby a provádění naší politiky.
Chápeme,že některé ústupky jsou vynucené politickou realitou,myslíme však,
že přece jen musí existovat nějaké meze,které nelze překročit,abychom nepopřeli
smysl nastoupené cestyoNejde již jen o ústupky,ale o pozvolné opouštění koncepce
demokratického socialismu,rozpracovaného 7 akčním programu KSČ o
Podíváme-li se na akční program a porovnáme-li přijaté zásady se stávající
skutečností,můžeme říci,že tento program nejen zůstal na papíře,ale podnikají
se i kroky,které jsou přímo v rozporu s tímto programem.Došlo k obnovení kabinetní politiky,informace opět procházej©; sítem cenzury,neoprávněně byl zastaven
Reportér a Politika,je omezován výjezd do zahraničí«
Jak se hodláš strana s těmito rozpory vyrovnat?
Vycházejíce z myšlenky demokratického a humánního socialismu,chtěli bychom
formulovat zásady,podle nichž by se,jak se domníváme,další vývoj měl ubírat.
Možná,že naše zásady se budou stát nynější situaci nereálné,ale bez nich si
nedovedeme představit model socialismu s „lidskou tváří".
Máme za to,že naší povinností je tyto zásady vyslovit.
IQ Základem naší politiky by měl i nadále být akční program KSČ,tak jak byl
přijat na dubnovém plénu ÚV KSČ o
2o Dále by nemělo docházet ke kabinetní politice©Mel by se obnovit proud informací mezi občanstvem a vedením v obou směrech©
3. Zavedení cenzury má být s k u t e č n ě
dočasné / maximálně půl roku ./
4©Nesmí být porušena svoboda spolčovací a shromaždovací.
5. Bude zaručena svoboda vědeckého bádání,literární a kulturní činnostio
60 Bude zaručena svoboda výjezdu do zahraničí.
7. Bude zaručena právní jistota občanů.
8. Obnovení naší suverenity a samostatnosti.
9. Obnovení akademické půdy.
10« V oblasti zahraniční politiky nesmí dojít k naší participaci na akcích,jaž
jsou v rozporu s city československého lidu,Chartou OäN s Všeobecnou deklarací lidských práv.
Vycházejíce z toho,že pro zajištění těchto požadavků je třeba vytvořit
ve stranické i státní sféře nutné předpoklady,požadujeme s
1.Urychlené svolání XIV0sjezdu KSG a stanovení termínu sjezdu české KSE
20Rozpuštění frakčních skupin a odstoupení lidí,kteří nikdy neobjaslili svá
stanoviska©
3.Vypsání voleb do všech zastupitelských orgánů.
4.Zahájení jednání o úplném odchodu sovětských vojsk.
S t a n o v i s k o
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Projevujeme solidaritu se stávkou studentů.Po dobu stávky zastavíme výuku.
Tento čas věnujeme diskusi se studenty.
Stanovisko Z O K S Č V Š C H T
Pardubice?
Stranický výbor ZO KSČ je solidární se stávkovou akcí vysokoškolského
studenstva©Vyslovujerae přesvědčení,že studenti svými silami jsou schopni vést
akci tak,aby splnila své cíle.Výbor současně vyzývá všechny členy své organizace
aby se aktivně zúčastnili pořádaných mítingů.

CHRONOLOGICKÝ

Úterý
Středa

PROBĚH

12. XI:
13. XI:

Čtvrtek 14. XI:
Sobota

16. XI:

Neděle

17. XI:

Pondělí 18. XI:

Úterý 19. XI :

STUDENTSKÝCH

LISTOPADOVÝCH

UDÁLOSTÍ .

Sešel se Prozatímní stávkový výbor.
V 17.hodin byla uspořádána demonstrace jíž se zúčastnilo
přes 400 studentů. Průvod s transparenty prošel tř.Míru
před OV KSČ, kde bylo předáno prohlášeni® Poté se studenti
odebrali k Masarykovu pomníku, kde byl průvod rozpuštěn.
Clen Prozatímního stávkového výboru se zúčastnil zasedání
Stávkového výboru pražské VSŽ.
Ustanoven Stávkový výbor z členů Prozatímního stáv.výboru
a Členů Spolku posluchačů. V pražském ústředí SVS byla vyhlášena třídenní stávka studentů fakult Cech a Moravy jako
projev nesouhlasu s polit.vývojem,
dopoledne Jednání se s«rektorem o obsazení fakultních budov0
večer 2lo00 hod.
svoláno v budovách kolejí shromáždění studentů VŠCHT, kteří
se seznámili s cíli a účely stávky« Byly zorganizovány
Akademické legie.
6* hodin Obsazení budov školy a kolejí;
7. hodin • Jednání s předsedou ONV dr.Loskotem, od kterého jsme dostali slib, že pokud bude stávka probíhat pouze v prostorách
fakulty, nedá příkaz k zásahu.
8 g hodin Jednání s vědeckou radou a rektorem«
Dopoledne zasedání ZV ROH a ZO KSČ0 Obě organizace podporují stávkující studenty a solidarizují s nimi. Po dobu stávky přerušují učitelé výuku a budou se věnovat polemice se studenty.
Jednání studentů se zástupci ZV ROE a mládežníků Tesly.
Solidarizují s námi a v případě postihu studentů pracovníci
Tesly vyhlásí stávku®
Večer Shromáždění študentů v areálu kolejí,
dopoledne Jednání se ZV ROK a ZO KSČ pardubických továren a s místními vojenskými posádkami.
Beseda studentu s učiteli®
Odpoledne - 14,00 hodin Míting ve Wankcvě posluchárně s tímto programem:
1) Průběh stávky a akcí s ní souvisejících
2) Prohlášení studentů VŠCET Pardubice
3) Dohoda o solidaritě
4) Přečten dopis Ludka Pachmana Alexandru Dubcekovi
5) Reportáž o setkání zástupců studentů se zástupci
strany a vlády
6) Dopis moskevských spisovatelů spisovatelům československým
7) Průběh stávky v Fráze vylíčil náš pražský kolega Jirka
Meloun z VŠZ
8) Diskuze
Večer Představení"Nedozpívanej hit",které aahráli herci VÖD
ve Wankově posluchárně.

Středa

20. XI s

Výsledky stávkys

Dopoledne Jednání se závody, beseda na kolejích s herci VČD
v 18.00 hodin Večer otázek a odpovědí se členy ÚV KSČ, ONV a 0V KSČ*

Formování studentů jako uvědomělé politické síly;
solidarita studentů všech fakult;
navázání trvalých kontaktů s dělníky.
Podporu, solidaritu a pomoc nám vyjádřily pardubické střední
školy, ZO ROH, ZO KSČ, mládežníci Tesly, ZO ROH , ZO KSČ
Plynostav, ZO ROH, ZO KSČ RÁMO, Výzkumného ústavu elektrotech .keramiky Hradec Králové, VÚOS, VÚPCH? VÚSPL, 180oddělení VCHZ. Čsl0strana socialistická, pracovníci Parku kultury a odděchu, Pardubice, a abiturientský kurs porodních
asistentek.

Odmítáme stanovisko vlády, předsednictva ÚV, ÚRO a NS ze dne 20o XI0l968,
ve kterém jsme nařčeni, že chceme rozdělit dělnickou třídu a jednotu pracujících. Stávka byla přerušena. Nedojde-li se k positivním výsledkům v jednáních
mezi zástupci studentů a stranou a vládou, bude stávka studentů pokračovato

Děkujeme touto cestou za obětavou pomoc panu profoMarešovi a dívkám z SEŠ,
paní Novákové a studentům za psaní na stroji, rovněž jako tiskaři Frantovi
Kloučkoviv
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SPIRITUS
—

je pro chemika
především alkohol

—

znamená též ducha,
*

přenesené myšlenky
—

spiritus ageus je element
podněcující skupinu
lidí k novým cestám

MY
—

jsme studenti chemie

—

chceme samostatně
myslet

—

a také popohnat káru
vědomí dopředu

A

PROTO
jsme nazvali
náš časopis výrazem,
který je společný
všem našim cílům
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