Vážení kolegové,
omlouváme sa za opožděné vydlání prvního letošního čísla0V důsledku tohoto
zpoždění některé články zastaraly a ztratily na aktuálnosti«,,nic méně doufáme?že v tomto čísle najdete leccos zajímavého^
Zpoždění bylo zaviněno tím,že při tištění čísla novou technikou nevyhli jsme sa některým nezaviněným potížím /nebylo možné v krátké době zajistit kovolísty potřebné k tisku atd0/0
Hěkujeme za pochopení
Redakce SPIRITUSU

f

Zároveň touto cestou dékujeme za četné novoroční pozdravy.
REDAKCE.

Z obvyklého konvenčního rámce se vymyká blahopřáni zasloužilého učitele a spisovatele Jana Ho
stáně, s nímž vedene na stránkách Spiritusu čilou polemiku. Je tak pozoruhodné, že ho musíme ocitovat v plném znění«
Ž I V O T A

S L O Ž I T O S T

Z hlubokých studní čisté
z dalekých sluncí chytám
rýžuji pravdu z vzácných
u prázdných hrobů mluvím

A

S V Ě T A

vody piju,
paprsky,
tisků,
s popelem*

Chromozom, jonty zvědavost mou jitří,
kybernetika, lejzry, ofsety.
Lásku mi měří mikrokardiograf,
nenávist - plídky elektrod.
Svět vědy, techniky,svět umění a krásy,
svět květin - ptactva - vod a velehor!
I ve mně dříme svět, v nějn vaáe podobizna
s písněmi lásky, žertů, přátelství ••••••

Svým přátelům k Novému roku 1969
posílá
JAN

H O S T / S

Před vánocemi jsme dostali naléhavou žádost pana asistenta Cimpla z katedry fyziky. Rádi vyhovujeme :
Vážená redakce!
Prosím o uveřejnění tohoto "příspěvku":
s

žádám studenty, kteří si dne 18. 11. 1966 vypůjčili bez mého vědomí z mé laboratoře v přízemí
vedle výtahu dvě židle - resp. ty, kteří je 21. 11. ráno uklízeli - aby li Je laskavě vrátili.
Zdeněk C i m p 1 ,
katedra fyziky
P. S.

V případě, že by celá věc Sla vyřídit jinou cestou, také předem děkuji.

Velmi mile nás překvapila býv. redaktorka Spiritusu a studentka naôí Školy Jarča Běhanová:

W i r heiraten am 14. Dezember 1968 in Pforzheim
S&otek M koná 14. prosince 1968 ve Pforzheimu

J ü r g e n O. Sal adln
J a r k a Naladí o
geb. / roz. Mhonovö

Novó ftiie 13
Okr. Jihlava
ČSSR

7530 Pforzheim
Ersinger Str. 81
BRD
§

•

Kirdilichft Trauung in Prog
Gkevní s&ottk je v P r o n

všichni

tanželský)
H e d a k c e
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Opožděnč (ne nadí vinou) otiskujeme došlé poděkování za kondolei.ční dopis :

• i

EMBASSY
OF T H E
U N I T E D STATES OF AMERICA

21. červne lS/6f>

Fa n
Ladislav Dvořák
redaktor Časopisu Spiritus
Vysoká škola cherriicko-technol.
Pardufci cc

Vážení!
Dovolte mi, abych Vár. vo on. jmcneľľ s v č řsc£.ě vyjádřil
díky za projevenou sou c t rt na i úmrt. m scr.íitora
Roberta F. Kcnnedyhn.

S úctou

J r. co b !}« -'u am
Amori e k;,'velvyrlam c

Dostali jsme dopis budoucího redaktora nového Českého studentského časopisu pana Pekárka :
V4žený kolego,
Naše redakce vychází z názoru, že je třeba trvale spolupracovat se všemi fakultními časopisy*
Jak jste snad byl informován, začneme (asi od února) svolávat zástupce jednotlivých časopisô k pravidelným poradám* Spolupráci si představu jeme asi takto: a) pomáhat fakultním časopisům po výrobně technické stránce (to jest radit, jak levně a dobře a na úrovni časopit vyrábět), b) pokud to bude
možné, upozorňovat na pozoruhodné materiály v jednotlivých časopisech, případně instruovat redaktory ata*, o) pomáhat podle konkrétních požadavků fakult* časopisů*
Tato spolupráce bude možná ovšem až tehdy, jakmile naše redakce bude stabilizována* á za druhé:
rozměr této spolupráce bude dán personálními a materiálními možnostmi naší redakce, jejímž hlavním
úkolem je ovšem dbát o vysokou kvalitu týdeníku*
Jame aamozřejsč ochotni Vám pomoci, je však třeba, abyste naši redakci navštívil - ovšem po
předchozí dohodě* Doporučuji, aby8te avou návštěvu odložil na únor nebo březen 1969, do té doby Vám
asi těžko v něčem pomůžeme.
Přečetl jsem pozorně obě čísla časopisu Spiritus* Leccos se mi velmi líbilo, leccos vůbec ne (humor)* Rovněž si syslím, že nemá cenu přetiskovat materiály, které si případný zájemce může pře číst jinde* K technické úpravě časopisu se vrátíme, až se uskutečni naše setkání* Prosím, abyste
zatím případnou korespondenci zasílal na mou adresu (Praha 3, Na vrcholu 19)*
Zdraví
P e k á r e k
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Milý Spirituse,
jsi studentským časopisem a chceš ne^en
tlumočit jájnjy studentů, ale též je svým zpaso
bem ovlivňovat. Doufám, že problénjy pedagogické
práce na této škole mohou (a doufám,že budou )
studenty zajímat. Prosím Tě proto, Pbys uveřejnil těchto několik poznámek.

kem vědy.A je vůbed správné pro naši společnost
produkovat každý rok sto či dvěstíě normalizovaných inženýrů? Neměla by škola právě naopak podporovat individuální schopnosti každého studenta
A to ještě se nezminuji o rozdílech jednotli vých specializací Jak v zsměření, tak v kvalitě*

Došel jsem k názoru, že situace pedagogiky
na škole se stává zoufalou a nebude-li se řešit,
bude zanedlouho krizová.Ve srovnání s ní si Popelka musela u macechy připadat jako na rekreaci
a bylo nakonec jasné, že se stane královnou.
Trable té naší školní popelky Jsou zhruba troJího druhu :

Boj není rozhodnut. Gangy se snaží získávat půdu, tu utrhnout nějakou hodinku v základním studiu, tu tam propašovat nový předmět.Snad
Jen nepatrně přehnaná je tato představa budoucnosti.Jistá katedra získá z dovozu za x milionů unikátní přístroj,třeba automatický diferenciální bibroskop. Prohlásí,že tento přístroj Je
pro práci chemika naprosto nepostradatelný a Je
tudíž nutné, aby se s ním všichni studenti seznámili. Požadavek - 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení ve ,dvou semestrech základního studia předmětu "Úvod do teorie bibroskopie". Je
přirozené, že až jiné katedře dojde objednaný
digitální frflometr, bude prosazováno ze stejných důvodů zavedení kursu frflometrie. Obětí
je přirozeně ten, o kom se tu uvažuje nejméněstudent.

roblém první se Jmenuje nezájem o pedagogickou
práci. Navenek se §ice stále proklamuje nutnost
zlepšovat, zkvalitňovat....atd....pedagogickou
práci,ale skutek utek. Ve skutečnosti se každý
snaží honit vědu,nad mladými asistenty visí Damoklův meč kandidatury a není divu, že pedago gika se dostává do role obtížné rusitelky. Převážná část, ne-li všechny finanční prostředky se
dávají na vědu. Uroven laboratoří je stejná, neli horší než před lety, modernizace je pojem neznámý.
Jistě čtenáře pobaví, že existuje předpis,
podle kterého by měl přednášet profesor a výjimečně docent. Asistent by se měl v posluchárně
objevit pouze jako pozorný posluchač. Srovnejte
prosím se současným stavem na škole. Kdysi
v dávných dobách bývalo zvykem,že profesor přicházel pravidelně do laboratoří,sem-tam se studentíkem slůvko prohodil i radou pomohl - zřejmě je to přežitek minulosti. Páni profesoři(docenti), které z vás pozná student až u zkoušky,
(anebo vůbec ne?)? .
Pro pedagogickou práci nemáme ani systém
hodnocení.Svého času bývaly běžné hospitace-pozor, nej$n v rámci katedry! Mladší asistenti
- vzpomeňte si, kolikrát vám přišel profesor do
hodiny? Sedl si pak s vámi, podiskutoval, vytkl
chyby, poradil?
A vůbec by se nemělo stát,aby se stal profesorem někdo bez prvotřídních pedagogických
kvalit (samozřejmě i vědeckých).
Problém druh,v je nesourodé výuka bez hlubších
návazností. Každý předmět základního studia se
snaží nadupat do posluchače maximum faktů, bez
ohledu na to,je-li ten fakt významný či nikoli.
Je známo j že každých deset let se objem vědeckých znalostí zdvojnásobí.Zatím se to ve výuce
moc neprojevilo, ale kdyby k tomu došlo,tak při
současném stavu by bylo vhodné požádat prorektora pro výstavbu, aby plány na výstavbu tělocvičny použil k "jiným účelům" a sháněl projektanta na psychiatrickou léčebnu při naší škole.
Vytrácí se tak to hlavní co by si měl student ze školy odnést - naučit se samostatně myslet a umět zpracovávat informace.Současný stav
vyhovuje především biflounům a ve svých důsledcích vede k plánovité "výrobě" nedouků.
Problém třetí a podle mého názoru nejzávažnější
- apor o profil absolventa.Sekli byste - nicůtka,ale důsledkem sporu je vytvoření dvou či tří
gangů spřízněných kateder, z nichž každá má na
věc svůj vyhraněný názor na to, Jak by měl vypadat absolvent naší školy a snaží se ji proto
přetvořit k obrazu svému, Gangy mezi sebou litě
soupeří, snášejí se data,statistiky,trendy světového vývoje atd.BoJují kupodivu stejnou zbraní-ohánějí se profilem absolventa.Kuriózní ovšem
Je, že tu celou řadu let,co se o "potřebě určit
profil absolventa" mluví, nikdo přesně neřekl,
co to vlastně ten profil je.Uá to snad být souhrn znalostí a dovedností, které má
absolvent
ovládat či snad určují jaké má mít vlastnosti
nebo schopnosti-pak je ovšem nelogické o trva lém stanovení profilu mluvit, protože ten se n
•í (nebo měl by) měnit spolu s celkovým pokro -

6

Ještě však není pozdě. Naše škola má zase
projít (pokolikáté už; řadou reforem,nebo přesněji reforem,z nichž nejpodstatnější je přechod
na dvoustupňové studium, t.j. zavedení státních
zkoušek uprostřed studia. Při této příležitosti
by bylo vhodné upravit i studium specializované,
které je v současné době neúměrně atomizována.
Velmi významným pokrokem by bylo zavedení předmětů základních a volitelných.
Možná5 že v některých soudech jsem poněkud
přehnal, některé věci zlehčil, ale účel tohoto
spisku bude bohatě naplněn podnítí-li
věcnoy
diskusi o těchto probrilémech. A studenti by měli
být první - vždyl vlastně jde o ně.
S přáním trvalé Tvé existence
Tvůj čtenář
Karel

H a n d 1 í ř

»

Za ta léta, co jsme již na svět?, přestože
jich není Ještě mnoho, Jsme si zvykli,že v lidském jednání i v lidském myšlení existuje určitý
řád. Něco na něco vždy navazuje, za příčinou
přichází důsledek. Lidstvo si za těch několik
tisíciletí, v kterých vytvořilo svoji kulturu,
vytvořilo i určitý systém vztahů.Tedy to,co nazýváme řádem. Je to snad nepřesné, pckud se rozumí pod tímto pojmem něco, co bylo dáno či vytvořeno k užívání, řád jako souhrn zásad, nemůžeme se již vyjadřovat tak Jednoznačně. Jde mi
však spíše o technickou stránku problému.
Lidská řeč i myšlení prošly určitým vývojem,
který zsnechal své stopy. Lidé se učili pojmenovávat. Nejprve věci, potom své vztahy a své
stavy.Tímto způsobem postupovalo i kladení problémů. Ještě přesnřji řečeno, lidé pojmenovávali. Nebol bylo na nich co poJménují, přestože
jako všude, ani zde nebyli zcela svob
svobodní.A nešlo ani tak o jména, jako o smysl jim přisuzo vaný. Právě v tomto lidská řeč překračuje sama
sebe, právě v tomto je její nejvřtší úskalí.Aby
se dva lidé mohli účinně domluvit, musí být splněny některé minimální podmínky.
Artikulovaná
řeč Jako systém znaků, jimiž se vyjadřujeme, je
mrtvým nástrojem. Pouze splynutí znaku a
jeho
významu ji činí použitelnou. Tuto skutečnost ,
kterou si již ani neuvědomujeme, nelze opo menout. Takovéto splynutí, dané dlouhým vývojem,
e nutno respektovat, chceme-li vést účinný diaJog.
Takže řád,o kterém mluvím,vyplynul z potřeb.
Není totožný s morálkou, ani s uspořádáním společnosti. Dokonce ani s mechanismy ve společnosti působícími. Je tu spíše podobnost se systémem znaků, jimiž vyjadřujeme své myšlenky. Základní kameny tohoto řádu jsou tradice, zvyk,
zkušenost, potřeba. V dnešním pohyblivém světě
se zdají takové základy poněkud vratké. Musíme
si ovšem uvědomit, že řád o kterém mluvíme, je
více vázán na lidskou zkušenost než na skutečnost. A to v tom smyslu, že se skutečností nepadá.

Zde není položena otázka dobra či zla, prospěchu, či neprospěchu. Je to spíše otázka možnosti cílevědomého postupu. Každý člověk bere
v úvahu to, co od něho druhý očekává. Dostatečně určitá a trvalá vzájemná očekávání nazýváme
normami. Každý člověk též očekává, že ostatní
budou reagovat na to, co učiní. Očekávané reakce jsou pak nazývány sankcemi. Pokud norny
a sankce nejsou respektovány, vzniká nebezpečí
tragických nedorozumění.Jistě Jsou situace, kdy
tyto být respektovány nemohou,ale takové situace Jsou zcela výjimečné. Obvykle jsou to okamžiky,v ve kterých Je popírán smysl něčeho
co
podminovalo existenci určitých norem a sankcí.
Ale i zde se ihned vytváří určitý řád* jde spíše
pouze o přesun bodů ve schématu. Jestliže
lidé
uznávají stejné hodnoty, mají tendenci chovat se
v souladu s chováním,které očekáváJí od druhých.
Bylo by to vše Jednoduché, kdyby neexistovalo
více takovýchto skupin, které se od sebe
liší
právě hodnotami, Jež uznávají. Problém není tak
veliký, známe-li tyto hodnoty a máme-li s nimi
kušenosti. Horší je, vytvoří-li se náhle at Již
z Jakékoliv příčiny Absurdno, nastolující nepředvídatelnoat. Nepředvídatelnost ve smyslu posunu
samotných hodnot neznámo kam. Ještě horší pak je,
došlo-11 k takovému posunu, ale Je snaha zacho vat zdání, že k žádnému posunu nedošlo. Rád spojený s původními hodnotami je uměle udržován,právě tak jako jména, která byla vázána na určitý
význam, jsou tvrdošíjně přisuzována dále Jemu, i
když dávno dostaly jiný smysl. Je sice pravda,že
lidé se velmi rychle zorientují, ale stav,kterému se říká diskreditace, přesto ovlivňuje jejich
životy. Plodí nemorálnost, apatii. Zvláště trváli déle. V tomto případě nelze tvrdit, že
účel
světí prostředky. Spíše platí, že cíl Je jen souhrnem proatředků použitých k jeho realizaci.A mezi prostředky patří nepochybná i vztah mezi uz návanými hodnotami a řádem» o kterém jsem
psal
i mezi slovy a Jejich smyslem.
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Nebylo málo studentských bouří tohoto roku»
Západní Berlín/Belgie/Velká Británle/Indonesie/
Polsko/Západní Berlín/Brazilie/Francie/Jugoslá vie/Senegal/Itálie/Chile/Mexiko/Japonsko/SpanělL
- -. .
Raako/Ve á Británie/Mexiko/Japonsko/Pakistán/
kousko/Ceskoslovensko/Spanělsko/Itálie/Spaněl ško
Portugalsko/Západní
Západní Berlín/Francie..•
Byll 1 mrtví,
1 plus pět plus osm plus třicet plus jeden plus
I když uvážíme, že jednotlivá studentské akce
vznikaly z rozličných důvodů, měly různé cíle,je
nepochybné, že exiatence něčeho apolečného spojuje všechny v jediném.
Myslím, Že tento jednotící element není potřeba hledat. Je potřeba ho pouze nalézat.
Našim krédem nemusí být slova Rudl Dutschkeho:
"Ocitli jsme se v téměř bezmocné situaci,z které
můžeme uniknout jedině tak, že porušíme
všeobecně zakořeněná pravidla hry, která nepovažujeme závazná pro sebe."
Co nám je ovšem dozajista společné, je světlého krizové situace a snafca hledat řešení a východiska, nebo je alespoň podporovat.
~

•

m

—

m
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B ř e z e n
Velká Britanie :
Demonstrace v Londýnř (proti válce
ve Vietnamu) a v Cambridge.
Indonésie :
V Djakartě střelba do studentů (požadavek zbavit studenty zvláštních
práv).

m

Polsko s
V první etapě demonstrace
proti
zákazu Dejmkovv inscenace Mickie wiczovy divadelní hry Předkové. Ve
druhé etapě shromáždění na varšavské universitě. Střetnutí s milici
D u b e n
Západní Berlín :
Demonstrace studentů.
Brazilie :
Hlavní město Brazilia - studentské
demonstrace, 5 mrtvých.

Sit - in
Setrvání na fakultách při přerušení výuky. Nejprostší forma projevu.

K v ě t e n
Francie :
Demonstrace v Latinské čtvrti (Paříž), obsazení Sorbony (černá a
červená vlajka nad SorbonouXv Latinské čtvrti se staví barikády.
Srážky s policií. Připojují se i
některé továrny (Renault, Rhodiaceta). Snaha dosáhnout řešení komplexu sociálních problémů. Ve
studentském hnutí v podstatě Jsou dva
proudy. Jeden vysloveně politický
(požadavky vládní a státní změny),
druhý staví na první místo převážně typicky studentské požadavky.

Teach - in
Vlastně sit-in spojený s rozsáhlejšími referáty
a diskusemi. Formování politického vzdělání a
vědomí.
Oo - in
Masové procházky po městě, při nichž rozdávají
studenti letáky a navazuji osobní agitační rozhovory s jednotlivci nebo skupinami.
Při dalším stupnování dochází ke střetnutí s policií »obvykle Její zásluhou/Západní Berlín,Praha atd./.Není vyloučeno ani stavění barikád/Paříž/.Těžko předem určit v Jaké fázi se akce zastaví.

£ erven

/přetištěno/

C h r o n o l o g i e

Jugoslávie :
Po incidentu na večírku na rozloučenou s brigádníky zaaahuje milice
Na další den svolána protestní manifestace. Nové střetnutí s milicí
Za studentské požadavky se posta vil i Tito.

Ú n o r
Západní Berlín :
Demonstrace proti návštěvě iránského šacha (zastřelen student
Benno
Ohnesorg).
Belgie :
Dva týdny JrvaJící demonstrace studentů lovanaké university (jazyková
bouře).
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Senegal :
Po čtvřech měsících (byly uzavřeny
školy > dosaženo splnění většiny stí*»
dentských požadavků. Slíbena
reforma školství.
Itálie :
Shromáždění na hlavním náměstí Milána.

S r p e n

Pákistán :
Demonstrace studentů v Ravalpindí.

Chile s
Bitka a policii (protest proti zásahu policie proti zemědělským dělníkům; • Santiagu de Chile.

Rakousko :
Demonštratívni narušení začátku
školního roku na universitě. Kritika konzervatismu ne vysokých školéch.

Mexiko :
Bitky s policií - 8 mrtvých.
L i s t o p a d

Září

Československo :

Mexiko :
Srážka s vojskem 30 mrtvých (korupce, bída, nesvoboda).
Vrchol
18.září. Vojenské obsazeni univeraity.

Manifestační stávka studentů
aet požadavků.

Španělkko s
Studentské stávky v Madridu, Barceloně, Bilbau a v Seville dosud
neskončily.

Japonsko :
Tokio - 2 tisíce studentů se zabarikádovalo na universitě ve čtvrti
Kada (protest proti finančním machinacím universitní správy). Resignace rektora, rozšíření
práv
studentů.
Španělsko:
Po dlouho trvajících demonstracích
povolení studentských svazů.

R í J e n

P r o s i n e c

%

Itálie :
Demonstrace ve Florencii, Pise*Udině (zásadní reformy školství).
španělsko :
V Madridě stávka 30 tisíc studentů proti nerespektování základních
lidských práv.
j

Velká Británie :
Demonstrace v Londýně proti válce
ve Vietnamu.
Mexiko :
V mexickém hlavním městě zastřelen
student medicíny malující
hesla
vyzývající k pokračování ve studentské stávce, která trvá již více než tři měsíce.
Japonsko :
V Tokiu došlo ke střetnutí dvou
skupin studentů, když jedna skupáňa se rozhodla obsadit universitu, protože nebyl splněn požadavek kolektivního jednání a universitní správou.

Portugalsko :
48 hodinová stávka v Lisabonu.
Západní Berlín :
Stávka západoberlínské inženýrské
akademie (demokratizace akademie).
* Francie :
Menší obnovení nepokojů.

STAVKA
Vyaokoškoláci o svých požadavcích
Členové vedení ministerstva školství přijali v Praze představitele SVS z českých krajů.
Právo na angažovanost
Studenti nastoupili do budov svých vysokých
škol,aby zde setrvali po 3 dny.Poprvé po 20 letech se rozhodli vysokoškoláci přistoupit k takové akci,která má prokázat jejich odhodlání účaetnit se politického života.
Chtějí tak podpořit své požadavky na zachováni principů polednového vývoje a zdůraznit,že
jsou společenskou silou, s níž je třeba v dnešním politickém životě počítat.
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Tiakový mluvčí SVS
Stávkují posluchači všech fakult v Cechách a na
Moravě (s výjimkou vojenských). Každá fakulta
se řídí svým vlastním denním programem.S vyso koškoláky vyslovují solidaritu i jejich učitelé. A co je nejpod8tatnější9také dělníci některých závodů. Iněkteré slovenské fakulty zauja ly podobný postoj jako v Cechách a na Moravě.
Studenti používají tohoto pokojného způsobu
projevu vlastních názorů a politické aktivity
zřejmě proto, že nemají možnost získávat úplné
a pravdivé informace o jednáni a postojích našich vládních a stranických představitelů a nemohou je tak ani ovlivňovat. Vzrůatá jejich obava o další osud demokratického aoclalismu v
naši zemi.

9

Stanovisko

předsednictva vlády

O d j i n u d

•••Předsednictvo vlády projednalo dnes si
tuaci na školách a zastává stanovisko»že stáv
ková akce studentů bez ohledu na záměry organi
zátorů nepůsobí ke konsolidaci politických po
měrů v zemi a narušuje normální vyučovací pro
C9S« • • • •
Provolání k občanům
(Předsedncitvo ÚV KSC. vláda CSSR» předsednictvo
NS, předsednictvo ÚRO)
•••Došlo však k pokusům dát akcí l studentů jiný
smysl a zaměření* Bez ohledu na
ků narůstá nebezpečí» že tgto
yto akce
ajcce budou
ouaou směřovat proti záměrům a úsilí UV KSČ a
s vlády CSSR*
Iniciativu na sebe strhávají neodpovědní lidé»
kteří se snaží svést studentskou akci do mnohem širších poloh. Vydávají se výzvy k rozšíření lokálních akcí»organizují se stávky na středních školách» Jsou pokusy vtáhnout do stávky i
závody a rozdělit tak dělnickou třídu a jednotu
pracujících*••
á

Ke studentské stávce se v tisku socialistických zemí nejostřeji v pátek vyslovil polský
armádní deník Zolnierz Wolnosci. Stávku označuje jako demonstrační nespokojenost mládeže • usnesením pléna ÚV KSC. Tvrdí g poukazem na širokou propagandistickou kampaň kolem této politické akce» že to nebyla stávka ani tichá» ani
nevinná. Většinu vylepených hesel kvalifikuje
Jako protisovřtská.
Ústřední orgán ÚV MSDS Neopszabadság píše»že
akce vysokoškoláků z působila v hlavním městě
několik dní trvající politické napětí.S odvoláním na pokusy o rozšíření stávky list praví» že
výsledek událostí byl v rozporu se slibem studentských vůdců, že své hnutí nerozšíří mimo oblaat vysokých Škol.
Zpráva jugoslávské agentury Janjug, uveřej
něná v Borbě a v Politice, zdůrazňuje» že studenti sice uposlechli výzvy stranických a státních orgánů k ukončení stávky» avšak nezřekli
se svých požadavků.

Stávka skončila
Studenti konstatovali» Že stávkou sledovali
deset znátyých bodů» ale zároveň chtěli dát zřetelně najevo»že jsou spolu s ostatními vrstvami
obyvatelatva» zejména a dělníky a středoškoláky
připraveni disciplinovaně a zároveň rozhodně
podporovat zásady polednového vývoje...
Přijetí
Ve středu ve večerních hodinách přijali sou«
druzi Dubček. Černík» Erban a Strougal předsedu SVS Michala Dymáčka a vedoucího tajemníka Vy
sokoškolského výboru KSC v Praze dr«Antonína 5a
cha,, aby 8e nimi poradili o současné situaci
na vysokých školách a o dalším po8tupu Po Jednání vlády se včera odpoledne sešli zástupci
předsednictva SVS 8 ministře školství dr* Vladimírem Kadlecem*

Podle rakouského ticku bylo cílem stávky
- společně 8 ostatními společenskými vrstvamizejména dělníky - ukázat vedení státu odhodlání hájit polednovou politiku.
Za jednu
z překážek normalizace považují
všichni polští zpravodajové postoj studentů»
kteří "v Praze a v Jiných městěch vyhlásili okupační stávku"•
Magyar Hirlap se stručně zmiňuje o tom» že
Vysokoškoláci chtějí vyjádřit podporu polednové politice*

Nebylo o ty kroky
doznívající po pravém boku
nebylo o ty kroky po levém boku
nebylo o ty kroky po pravém
nebylo o ty kroky po levém
nebylo o ty kroky po boku
po pravém a levém
nebylo o ty kroky
nebylo o ty kroky po obou bocích
nebylo o ty kroky vpředu
nebylo o ty kroky vzadu
nebylo o ty kroky vpředu a vzadu
nebylo po levém ooku
nebylo po pravém boku
nebylo vpředu
nebylo vzadu
nebylo po levém ani po pravém
nebylo vpředu ani vzadu
nebylo po levém ani po pravém
boku ani vpředu ani vzadu
nebylo o ty kroky kolem
kolem nebylo o ty kroky
kolem nebylo co by bylo
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Na konci roku 1968 položili Jsme některým politikům, rektorům Vysokých škol a předním
stem studentského hnutí tyto dvě otázky:

osobno-

1) Měla podle Vás studentská stávka smysl? (ano - ne a zdůvodněte proč)
2) S jakou perspektivou politického vývoje hledíte do nového roku 1969?
Máte obavy? ä jaké?
O d p o v í d á

:

Zástupce rektora vSCHT Pardubice doc. Dr. CSc. Josef

J e n í k :

#

Vážení,
odpovídám Vám urychleně na VaSe dotazy, které jste mi předložili v souvislosti s připravovanou
anketou ve Vaôem studentském časopise*
Otázka 1): Podle mého soudu měla studentská stávka svůj smysl, i když se oficiálně zdůrazňuje, že jí
za dneání situace nemusilo být použito. Stala se demonstrací politické angažovanosti
studentů (po které bylo v minulosti tolik voláno), prokázala Jejich akceschopnost, upo zornila na studenty jako na silnou progresivní společenskou skupinu, se kterou Je třeba
při aktivní tvorbě politiky počítat.
t
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Otázka 2): Perspektiva roku 1969? Jsme ve většin? neohrožený lid vysokého inteligenčního kovocientu,
šikovných rukou, máme rozumného, charakterově pevného, čestného presidenta, pracovitou a
zdravou mládež. Jsem tedy optimistou. I přesto, že mám své dílčí pochybnosti a drobné obavy. Proto jsem se v těchto dnech (21. 12. 1968) přihlásil ke "Stanovisku Vědecké rady
5VUT Praha", které je, jak doufám, v plném znění dostatečně známo všem čtenářům Vašeho
studentského čssopisu Spiritus.
Doc.Dr.CSc Josef Jeník
Předseda ONV Pardubice dr. Josef

L o s k o t

:

1) K studentské stávce
Myslím, že studenti i svoje povinnosti při podzimní stávce asi mnoho neošidili. Pokud ano, ne Jsou to dobří studenti. Smysl stávky byl stavět zátarasy do cesty postupujícímu - už zase tmářství (modernímu). Nejvíce se mi líbilo 10 bodů a Vaše důstojnost. Slyšel jsem mnoho dělníků
- všecko jim to imponovalo.
Ale to už vám asi zase "nadbíhám"!?
2) K perspektivě r.1969
Bojím se "reality" a "střízlivosti" v programu nových mužů ve vládě. Bojím se, aby to ve skutečnosti nebyl program malomyslnosti, nerozhodnosti a ústupků. Nebojím se, že by takové programové
šálení smyslu mohlo národ uspat.
Ale to už jsou asi zase "neodpovědné řeči"!?

Rektor VSCHT Praha prof.dr. ing. Josef

K o r i t t a , člen korespondent fi?AV:

Váženi soudruzi,
k Vašim otázkám sděluji:

>

1) Studentská stávka měla podle mého názoru svůj smysl. Její význam vidím kromě jiného především
v tom, že studenti jasně zdůraznili, že se plně staví za polednový vývoj. Stávka velmi přispěla
k zvýšení politické aktivity a politickému růstu studentů* Nelze přehlédnout, že prověřila i síly studentu v tak náročné akci. Velkým kladem bylo, že celá akce proběhla naprosto disciplinovaně*
2) V životě Jsem byl vždy více optimista než peaimista. Je jisté, že letošní rok nebude snadný ani
politicky, ani hospodářsky* Bude ovšem záležet na úsilí a opravdovosti nás všech, jak tyto obtíže budeme odstraňovat.
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci a srdečně zdravím.
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.Vedouc* tajemník OV KSS Pardubice

Jan

V y č í t a l :

Vážený soudruhu,

:

1

Zasílám odpověcl na položené otázky:
1) Měla podle vá3 studentská stávka smy^l?
Každá organizovaná akce k určitému cíli má smysl. Studentskou stávku vidím jako dosavadní vyvrcholení politické aktivizace studenstva, která krystalizovala v posledních letech a byla urychlena Lednem 1968 a zejména srpnovými událostmi.
Stávka měla smysl, dle vytyčených bodů, i když některé z nich nemohou být realizovány ihned.
Z rozhovorů s vašimi zástupci, hlavně v den zahájení stávky, jste podporovali progresivní síly
ve společnosti a konkrétní kritikou těch jevů ve společnosti, které neodpovídají, Jak řekli,představám studentů o dalším rozvoji demokracie (tomu, ale první námět vašich dvou zástupců, aby Jeden z nich odstoupil, že už to není ta politika, kterou jsme si představovali, aby se nekompro mitoval, jsme řekli, že s tímto názorem nemůžeme souhlasit).
Studentská stávka prokázala studentům i společnosti, že toto hnutí je schopné vystupovat organizovaně, rozhodně, ale i uvážlivě a ukázněně, a to i ve stížených podmínkách, nebol nedošlo
zde
v Pardubicích (mimo některých hesel) k žádnému vybočení organizované akce a k žádným provokacím
ve srovnání se studentskými stávkami v zahraničí.
Mám jednu poznámku, že není správné, jsem-li pravdivě informován o výrocích zástupců studentů na
schůzce kulturního aktivu v Pardubicích dne 21.prosince 1968 o mé osobě, poněvadž nic takového
jsem nikde o stávce studentů v Pardubicích neřekl, a neodpovídá pravdě ani to, co bylo zveřejněno
v Reportéru č.45 (že "OV KSČ Pardubice zakazoval dělníkům, aby se stýkali s vysokoškoláky, hněvá
se pardubický studentský delegát na pražském stávkovém výboru".).
Myslím, že by bylo správnější, nemáme k sobě daleko, tyto aěci si vyjasnit.
2) S

jakou perspektivou politického vývoje hledíte do nového roku 1969T

Mám rád roky bez překvapení a zklamání.
Při pohledu na skutečnost vysvitne odpověS na otázku. Neoddávat se úvahám příliš optimistickým.
8 polečenská krize, kterou strana a převážná většina lidí počala před rokem řešit, stále Ještě
trvá. Byly náznaky k obratu, byly však také komplikace. Rok 1969 bude rokem obtížného úsilí o
jejich překonávání.
Všem na vSCHT přeji úspěchy v práci a pevné nervy.
Rektor University Palackého prof. RNDr. Josef

M e t e l k a :

Vážení soudruzi,
zasílám Vám odpovědi na otázky do ankety Vašeho časopisu "Spiritus".

-

1) I když nesouhlasím s konkrétní formulací jednoho z 10 bodů stávkového prohlášení, pokládám stávku za významný doklad upřímného konstruktivního postoje Jedné z nejaennějších vrstev naší společnosti. Oceňuji její jednotnost a ukázněno&t. Bylo by neštastným historickým omylem a velikou
křivdou, kdybychom podkládali studentům protisocialistické, protistranické a protirevoluční záměry.
2) Situace je složitá a výhled do roku 1969 může opravu vzbuzovat obavy a to nejen politické ale i
ekonomické. Ltyslím si upřímně, Že tea skutečně záleží víc na nás samých než na vnějších faktorecii,
které můžeme paralyzovat, budeme-li si navzájem rozumět a věřit. V obou směrech, zdola nahoru i
naopak«
Předseda Svazu vysokoškolského studentstva Michal

D y m á č e k :

1) Rozhodně měla. Především si myslím, že nám samým ukázala, že jsme schopni své představy o tom Jak
chceme aby apolečnost vypadala presentovat důrazným a rozhodným způsobem. A jsem přesvědčen, že
měla i dosah poněkud širší;, všichni si asi vzpomeneme jaká byla atmosféra těsně před listopado vým plénem. Vytvářel se pocit, že se nedá nic dělat, že vše to, co přišlo po lednu je -ztraceno.
Naše stávka dokázala, že se tato bariéra prorazit dá. Jak už jsem řekl, její hlavní význam
byl
ro sebeuvědomění nás samotných a bylo snad i impulsem pro ostatní. Další výsledek Je ten, že raůeme své názory presentovat i na oficiálních místech. Smysl těchto styků tkví v tom, Že se na tato místa dostane informace nezkreslená - a lze říci, že častý dojem při našich Jednáních s Čel nými představiteli je ten, že Je to skutečně třeba, že je důležité, kdo tyto informace
podává,
kdo provádí výklad našich stanovisek a představ.
2) O tom se dá - podle mého mínění - hovořit pouze takto:, samozřejmě, že chci, aby život v tomhle
státě vypadal tak, Jak si ho všichni představujeme. A zde si myslím, že nemá cenu přeatfšlet kdo
nám co dá, ale uvědomit si, že my sami musíme udělat vše pro to, abychom si sami rozhodli.To znamená, že se musíme každodenně angažovat. A mám-li mluvit o nějakých obavách, pak by to mohly být
pouze obavy z toho, že bychom z nedocenění situace, pohodlnosti, či jiných důvodů tohle poslání
neplnili.
,Ľ
J
Přátelé,
=
a

odpovědí Je praxe. Sledujme co byl před stávkou a co po ní. Lapidárně shrnuto, před stávkou
byla Lucerna, po stávce sjezd kovoprůmyslu. Nazvu-li stávku jakousi iniciační rozbuškou, nebudu patrně daleko od pravdy.
"Nemáme kam ustupovat, protože za námi je Moskva", tak končila stávka na právnické fakultě
v Prasa.
"Ustoupit není kam. Ne, že za námi je Moskva, ale proto, že je před námi cesta ke komunismu.T©
pravil a.Indra na aktivu KSC v Holešově.
Zde jsou stručně vyjádřeny perspektivy. Bojím-li se něčeho, tak inteligentních politiků. Ti totiž ovládají umění manipulace.
Jiří

M u 1 1 e r

Hodně lidí si už povšimlo podivuhodné shody ročních období^s politickým děním. Shoda není úplná - pjedlonský podzim trval nejméně deset
let a ten loňský, zdá se mi,přišel příliš brzo*
Asi dost dobře nejde,aby se v některé zemi každý rok vystřídaly čtyři různé typy režimů, jako
tomu bylo minulý rok v československu.

Můj výsledný dojem byl, že mám před sebou
skupinu strejdů snažících se vlichotit synovcům
a neteřím, aby zapomněli, že Je strejčkové nějakou dobu zanedbávali. Jenomže studenti by
neměli přijmout takovýto vztah. Na nepřímé příbuzné se rádo zapomíná a často se odbývají jen
nějakým tím blahopřáním k svátku.

Porovnejme si politické počasí dvou podzimů - 1967 a 1968.

Tedy nebylo diskuse - byli strejčkové a synovci. Možná,že se málo ví o povaze našeho generačního konfliktu. Co když i pro naši mlá dež platí: Nevěřte nikomu komu je přes třicet.

Možná,že právě pomocí takového srovnání by
se dalo najít východisko ze současné situace.
Dva podzimy beznaděje.
Něco mají společného,ale přece se sobě nsvzájem vůbec nepodobají. Nebudu asi daleko od
pravdy, když napíši, že na sklonku roku 1967 se
většina občanů CSSR domnívá,buS pro své pohodlí,
nebo vedena pudem sebezáchovy, že totalitní
žim a úzké sepětí se Sovětským svazem je to jediné, co nám zbývá. Maul halten und weiter dienen se stalo hlavním pravidlem pro toho. kdo to
všechno chtěl přežít jako člověk. Ale zůstáváme
vůbec lidmi,Jestliže ze ssmého strachu neuděláme vůbec nic proti tomu, s čím nesouhlasíme?
Všude bylo mrtvolné zahnívající ticho.Hromadné křivení páteří je politický zločin. Jenomže, kdy budou lidé tak daleko, aby vedle válečných zločinů spravedlivě soudili a trestali
i za zločiny politické.
Občas si zakřičelo pár studentů a spisovatelů, ale režimu nedalo nikdy velkou práci
je
umlčet. Spíše se zdá, že si tehdejší mocipáni
dopřávali trochu legrace tím, že neduživé kvítko studentské opozice zašlápli až tehdy,když už
poněkud povyrostlo.
Na podzim roku 1968 studenti stávkují.
Byl Jsem náhodou v Pardubicích, když za
stávkujícími studenty přišla na kolej početná
skupina členů vládnoucí strany za účelem diskuse, jak se zprvu ziálo.
Byl to dosti reprezentativní vzorek určité
hladiny mocenské struktury. Pro zpestření se dostavil i někdo z Prahy.
Shodou okolností se známe s těmito pány už
delší dobu. Většinou Jsou ve svých funkcích už
déle než od ledna. Během minulého roku se
na
nich (nebo v nich - čert ví) odehrála podivuhodná změna - změna ne příliš podivuhodná, protože
jí sou to pánové navýsost
seriozní.
Chovám
nim svého druhu sympatie. Známe se nakonec dosti dlouho, tak pro<>c ne?
Odpovídalo se na otázky, ale diskuse jaksi
nevznikla. Došlo k nedorozumění.
Dosti často se stávalo, že se takový pán
zvedl a řekl: "Na to vám odpovím slovy soudruha
Dubčeka." Pokud nezačal slovy soudruha Dubčeka,
tak většinou zahrál otázku do autu.
Nevím Jaký typ se snažili napodobit. A museli všichni někoho napodobovat, protože byli
trochu na jedno brdo.

Zkušenější generace vklouzla až příliš lehce do současné - jak tomu sami říkají - reality.
Co je to nakonec proti Hitlerově protektorátu.
Stanné právo ještě nebylo.
Museli toho hodně přežít naši otcové. Mnichov - protektorát - padesátá léta. Mezi tím jei
krátké okamžiky světla. Kdo neměl štěstí, musel
se ohnout, přizpůsobit se. A tak tu máme gene race, které Jsou přizpůsobeny teroru, válce,totalitní diktatuře. Je to kruté takhle o tom
mluvit, ale člověk, který není mladý už těžko
zvládne větší změnu, i když je to změna k lep Šímu«
Beatnici, hippies a jak se všichni Jmenují, mohou napadat konzumní společnost svých otců a je to dobrý boj.
U nás by to však nebylo fair. Pro svět ve
kterém žijeme se nerozhodli naši otcové- o tom
se dohodli úplně jinačí pánové. Naši otcové se
pouze mohou stát objektem úvah o tom, Jak Je život těžký j ale rozhodně nemohou být protivníky
v dobrém generačním konfliktu. Takové, se kterými by se bojovat dalo, jsou právě posmrtně rehabilitováni nebo se o nich mlčí.
Jako všude, i zde jsou výjimky.Celou smršl
od roku 1938 přežilo i v našem národě několik
rovných, statečných i vnitřně svobodných lidí.
Pro gme Je vzorem takového člověka profesor Václav Černý. Velmi si vážím i nřkterých nsšich
marxistů, jako Je třeba Ivan Sviták, i když se
mi nedávno dostaly do rukou jeho práce z padesátých let, ve kterých píše mimo jiné,že hlavní
událostí renesanční doby byl konflikt dvou výrobních způsobů (probůh). Tito lidé však přežili jako Jednotlivci. Neexistuje společné dílo,
které by mohla nastupující generace převzít nebo odmítnout.
Z ničeho bych nemČl větší radost, než kdybych se v tomto bodě mýlil.
Sliboval Jsem východisko, což jsem neměl
dělat, protože místo něho mohu na závěr nabídnout Jen tuto úvahu : I když je to nepříjemné,
čeká i na nás úděl otců.
Budeme žít v prostředí, které vytvořil někdo proti naši vůli nebo ve světě podle svých
představ?
Budou nás naše děti táké jenom litovat-nebo budeme mít to ště8tí svésti s nimi zdravý generační boj o NAŽE dílo?
Pokud mne se týče, měl jsem svého otce ne>více rád na Jaře 1968.

mmtwin
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Nejdůležitější aspekty svobody dnes souvisí nejen s povahou dějin a strukturální možností vědom? ovlivňovat jejich průběh; souvisí také
s
podstatou člověka a se skutečností, že svoboda
Jako hodnota nemůže být založena na nějaké "základní přirozenosti člověka". Základní problém
svobody je problém usměvavého robota, vyvstávající v dané podobě proto, že dnes Je zřejmé, že
v š i ch n i
lidé n e m a j í přirozenou potřebu být svobodnými; že nejsou schopni nebo ochotni - podle okolností - vynaložit úsilí k získání rozumu, Jejž svoboda vyžaduje»

••

Reakce byla okamžitá. Ministerstvo školství,Jednotlivé vysoké školy, studenti. A hned za nimi
ostatní. Přestože pravá příčina tohoto aktu měla zůstat veřejnosti neznáma.
Praha - ČTK
Městská správa VB v Praze sděluje,že
včera kolem 15. hodiny se těžce popáli3 jednadvacetiletý student filoso fické fakulty v Praze J.P.
Na Václavském námřstí se polil dosud
neznámou hořlavinou, zapálil na sobě
oděv a přivodil si těžké popáleniny.
Rychlým zákrokegi dispečera Dopravního
podniku byl ohen na studentu uhašen .Záchranná služba odvezla studenta do
nemocnice k ošetření. ľ*lr,tiv činu
se
vyšetřuje.
(MF 17. pátek ; podtrženo J.K.)
Zaujímají se stanoviska,
taktizujících obratů.

Tentokrát

přímá, bez

....Máme za to,že by si naši vedoucí činitelé měli uvědomit svů^ podíl na odpovědnosti a vyvodit z toho důsledky, Vůli národa
lohlo dojít
nelze přehlížet, Jinak by
k tragédiím daleko větším....
(ZO KSfi a PARS Mat.-fyz. UK 17.)
....Obvinujeme sami sebe, Že jsme až dosud
nenašli v sobě dost síly a rozhodnutí k takovým akcím, jež by donutily politické vedení stát se opravdovým reprezentantem mínění lidu....
(Studenti FF UK)
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25.ledna. 12 hodin 45 minut. Náměstí plné lidí
před pražským Karolinem se ztišuje, aby vyšle chlo slova rozloučení s Janem Palachem.
Končí deset dnů, které nenechaly snad nikoho
lhostejným. Protože čin toho, se kterým se tea
Praha loučí, musel otřást svedomím všech, kteří
ho Ještě mají. Před deseti dny - 16. Jedna,vzplála na Václavském náměstí živá pochodeň. Aby vzburcovala ty, kteří začínají být lhostejnými.
DOPIS

JANA

PALACHA

Vzhledem k tomu, že se naše národy octly
na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lid této země následujícím způsobem.
Naše skupina se skládá z dobrovolníků ,
věc
kteří jsou odhodláni se dát pro naši
upálit.
Já jsem měl tu čest vylosovat ai
Jednotku a tak jsem získal právo napsat první
dopisy a nastoupit coby první pochodeň.
Naše požadavky jsou:
1. Okamžité zrušení cenzury
2. Zákaz rozšiřování "Zpráv"
Jestliže naše požadavky nebudou splněny
do pěti dnů, t.j. do 21. ledna 1969 a nevystoupí-li lid s dostatečnou podporouCtj.
časově neomezenou stávkou), vzplanou další
pochodně.
Pochodeň č.l
v
PS
Vzpomeňte na srpen. V mezinárodní politice
se uvolnil prostor pro CSSR, využijme Jej.

Vyhlašuje se pohotovost na fakultách, mladí lidé vyhlašují hladovku. Stále se ještě doufá, že
se stane zázrak a Jan Palach zůstane naživu.Sestěžuje si na bolesti, zajímá se o ohlas svého
protestu. Skutečný motiv jeho činu se pomalu dostává ke sluchu celé veřejnosti. Bohužel zázraky se nedějí. V neděli přesně o půl čtvrté odpoledne vydechl Jan Palach naposled.
Zavládl
smutek. Velký a těžký smutek.
....Kolegovéř Jan Palach vykoupil svůj apel tím nejcennějším. Nyní, všichni mladí,
musíme být syny jeho matky a bratry jeho
bratra. Jsme vyburcováni a musíme vytrvat.
Vytrváme-li,potom máme právo naděje na vítězství nebo na čestnou prohru.
Kolego Palachu, skláníme se před Tvou
památkou a slibujeme Ti, že Tvůj odkaz nikdy nezradíme.
(SVS Cech a Moravy, 19. ledna 1969)
....Ministr školství ČSR prof.ing.Vilibald Bezdíček,DrSc:...šlo o dobrého
studenta s lidskými morálními kvalitami. Jeho postoj zaslouží obdiv, nebot vyplynul z čistého citu ryzího
vlastenectví a z lásky k lidu a jeho
svobodě....
(MF - 20. pondělí)
Luboš Holeček tlumočí v rozhlase vzkaz umírajícího - že Jeho čin splnil svůj účel, ale aí už
ho nikdo nenásleduje. Je třeba živých, aby bojovali. Luděk Pachman v televizi vyzývá násle dující Pochodně, aby mu zatelefonovaly a domluvily si tak spolu schůzku. Miroslav Horníček dává v Pardubicích divákům na uváženou, Jestli se
má konat večerní představení Hovorů. A tito se
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zvedají a odcházejí z divadla. Na pondělí
je
připravena v Praze manifestace.
....Výrazem našeho odhodlání pevně stát v
poznané pravdě Je dnešní manifestace. Učiníme všechno pro to. aby byla důstojným
projevem kolektivní vule prosazovat
naše
požadavky jejichž splnění považujeme
za
řešení ko
konfliktní politické situace.
1. Volby do nejvyšších orgánů státní moci,
t.j. do Federálního shromáždění a CNR.
2. Svolání XIV. sjezdu a ustavujícího sjezdu KS Českých zemí, ze kterých by vze šel základ celostátní a národní politické reprezentace.
3. Důkladné provádění nové ekonomické soustavy. Předloženi návrhu zákona o socialistickém podniku k veřejné diskuziČodborové svazy!). Dále je nutné uveřejnit
zprávu o hospodářském stavu republiky ,
vypracovanou našimi ekonomy.
4. 2rušení předběžné cenzury a zákaz nelegálního rozšiřování tiskoviny "Zprávy".
0

....Život jednoho z nás zůstává výzvou
všem lidem naší země!

ke

(Akční výbor pražských studentů - 20. 1.)
Začíná šest nocí a pět dnů trvající spojovací a
informační maratón. Protože není možné se nic
konkrétního dovědět z tiskovin k tomu určených.
A taky pro prevenci. Dá se předpokládat zkres lování, úiqyslné vytváření nálad, provokace.Stále se^udržuje spojení s Prahou - SVS a Brnem,alespon Jednou denně dostáváme zprávy z Ostravy,
Plzně, Českých Budějovic, Hradce Králové, O l o mouce, Bratialavy, Zvoleně, Bánské Bystrice.Písemné materiály z Prahy a Brna nám přicházejí po
vlakových četách.
V pondělí okolo třičtvrtě na dvě začíná v pře plněné Wankově posluchárně mítink. K jeho náplni
se připojují i zástupci ze závodů a ZO KSC.

Prohlášení o solidaritě
Svým podpisem se zavazujeme a slibujeme, že při jakémkoli postihu těch, kdo se
zúčastnili akcí pořádaných AV PS, PSP,PSVS
od 19. 1. 1969 použijeme všech svých prostředků a možností pro jejich osvobození.
V takových chvílích musí vystoupit i představitelé státu 8 politického Života.
....V neděli zemřel mladý člověk.Clověk čistého charakteru, čistých záměrů. Jako voják dovedu ocenit sebeza pření i osobní statečnost Jana Pala cha. Jako president i občan naší republiky však nemohu skrýt, že nesou hlásím s tím, aby se tímto způsobem
vyjadřovaly politické postoje. ...•
....Vím, že jsou různé názory na to ,
Jak dosáhnout našich poctivých socialistických cílů. Vy, mladí lidé, máte
rádi přímočarost, bez oklik a kompromisů. Plně chápu vás i ostatní
naši
veřejnost, která by si přála, aby náš
postup při řešení palčivých problémů
současnosti byl co nejrychlejší a ne>
účinnější. Přáli bychom si to pocho pitelně i my. Musíme však postupovat
tak, aby se nám dílo podařilo....
(Projpv presidenta Ludvíka Svobody
v televizi - MF - středa 22.)
V* mnoha městech celé republiky se konají zádušní
mše, smuteční tryzny, tiché manifestace.
U nás v Pardubicích - v pátek - ve čtyři hodiny
odpoledne vyšel z kolejí průvod směrem ke škole;
tam se k němu připojili zaměstnanci školy a průvod pokračoval k Husovu sboru, k němuž přišlo asi 800 lidí. Tam pak písní "Svatý Václave" byla
zahájena smuteční tryzna za Jana Palacha, za aktivní účasti VUS, V. Rabase s členů pardubického divadla.

....Přejeme si, aby tento čin probudil
všechny, kteří upadají do apatie a přestávají věřit, že by v dnešním světě mohly
ještě existovat takové mravní hodnoty,jako
je pravda, čest, poctivost, porozumění ap.
....
(Z dopisu určenému ministru školství
Vil. Bezdíčkovi)

Ukazuje ae, že nezkreslené informace jsou velmi
nutné. Dochází k Incidentům s pány radními a VB
v Ostravě a Brně. Stejný způaob sebevraždy vo^i
i lidé z jiných příčin. Navíc ae pochybuje o čistotě jejich charakterů. V Plzni Je to Josef Havelka, v Brně Miloslav llalinka. Brněnský případ
pak navíc budí dojem provokace, vzhledem k okolnost em, které předcházely i následovaly. Nejdůležitější informace se ihned vyvěšují na nástěnku. Čtyřikrát lze taky poslouchat zvláštní vy sílání kolejního rozhlasu s přímým záznamem telefonických hovorů. Tesla, VCHZ a Dopravní podnik nabízejí zdarma tři autobusy na pohřeb
do
Prahy. Znovu je tady pocit solidarity.
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Blížil se den pohřbu.
Občané

CSSR !

Y pátek 24. a v sobotu 23. 1. 1969 chceme
důstojně uctít památku naSeho přítele studenta Jana Palacha. Protože jeho čin promluvil k lidu celé naší země9 jsou i smuteční obřady věcí našeho lidu.
Nikdo z nás dnes nedovede odhadnout,kolik
8e sejde těch, kteří ho vyprovodí na Jeho
poslední cestě. Víme však o lidech, kteří
ae poku8Í zneužít našeho zármutku a roztrpčení, aby náa vyprovokovali k akcím, které
by jim tentokrát umožnily zmařit naše naděje na aocialiasus s lidskou tváří.
Nedopusťte zneužití pohřebního průvodu!
Znemožněte činnost provokatérům!
Důstojné mlčení bude v tomto okamžiku
nejlepším vyjádřením našeho skutečného
smýšlení.
( j T O S , S V S Cech a Moravy)

Dlouhé zástupy lidí čekaly na těch pár okamžiků,
kdy budou moci projít kolem rakve se zesnulým J.
Palachem a poklonit se velikosti Jeho činu.Těnoe
a kytice zaplnily obě nádvoří Karolina. A odpoledne se pak vydal dlouhý smuteční průvod
přes
Staromě8tské náměstí k filosofické fakultě. Tam
zazněla státní hymna - Poslední "Sbohem"
Jana
Palachoví - Poslední sbohem hrdinovi - s tím,že
mu s l i b u j e m e ,
že
Jeho
odkaz
n i k d y
n e z r a d í m e .

26. ledna 1969

Jan

K a n t o r
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Když bezhlavost svým okem klidně měříš
ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,
když, podezříván, pevně v sebe věříš,
však neviníš svých soků z bezpráví,
když čekat znáš, ba čekat beze mdloby,
jsa obelháván, neupadat v lež,
když, nenáviděn, sám jsi beze zloby,
slov cnosti nadarmo však nebereš,
když umíš snít a nepodlehnout snění,
když hloubat znáš a dovedeš přec žít,
když proti triumfu a ponížení
jak proti svůdcům společným jsi kryt,
když nezoufáš, necht pravdivé tvá slova
lstí bídáků jsou pošlapána v kal,
když hroutí se tvé stavení a znova
jak
dělník
v
potu
lopotíš
se
dál,
když spočítat znáš hromadu svých zisků
a na jediný hod vše riskovat,
zaa po prohře ae vracet k východisku
a nezavzdýchnout nad hořem svých ztrát
když přinutit znáš srdce své a čivy,
bv s tebou vytrvaly nejvěměj,
a? tep a pohyb
yt uniká ti živý
a jen tvá vůle káže "Vytrvej!"
když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,
když svůj jsi,všem necht druhem jsi se stal,
když sbratřen s davem uchováš si hrdost
a nezpyšníš, byl mluvil s tebou král,
když řekneš "Svými vteřinami všemi
mně, čase, jak bych závodník byl, služ!"
pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi a co je víc: pak, synu můj, Jsi muž!"
Rudyard Kipling
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Joe Uafourek la speaking again ...•

Přebor školy - Standarta rektora - probíhá.
V prvním utkání po velkém boji podlehli zaměetnanci 1*ročníku 7 : 5 *

ano a tentokrát pc opravdu dlouhé dob?,ale
stóle stejný, t.j. přítel všech studentů, kteří
•lespon trošičku mají zájem o zušlechtění svého
zanedbaného těla v protikladu vysoce vytrénovaného duševna* Jsem znám svým názorem, že žádná
doba, žádné starosti, prostě nic nemůže nastálo
potlačit přirozenou touhu mladého člověka po organizovaném i Jiném pohybu s pádlem, míčem, hokejkou, pálkou, raketou a Jiným sportovním náčiním i bez něj*

Odbíjená "propustila" většinu hráčů "cizinců" i s druholigovou příslušností VCHZ Pardu bice a zůstalo pouze studentské družstvo.To pilně trénuje a také má připraveno první prověrkový podnik na 23. II. 1969, kdy se hraje turnaj
O pohár rektora, za účasti Ostí nad Orlicí,Hradce a MF> Praha vedené zasl. mistrem sportu Ma lým - trenérem národního družstva.

Na otázku, co jsem tak dlouho mlčel, odpovídáme Spolupracoval jsem na přípravě reorganizace našeho tělovýchovného hnutí v rámci federalizace státu.

Mohl bych pokračovat ve výčtu úspěchů, ale
zmíním se již pouze o šachovém oddílu, jehož, dvě
družstva patří již dlouho mezi elitu v kraji a
ani letos tomu není jinak.

V poslední době se však zabývám svým oblíbeným koníčkem - průzkumem tělovýchovné
činnosti na vSCHT, tedy Vysoké škole, která je mým
domovem*

Na závěr bych chtěl Jen připomenout,že ani
vedení školy není lhostejné k výkonům
našich
nejlepších sportovců a výsledkem velmi kladného
postoje je sportovní stipendium, které dostávají ti nejlepší.

Výsledky:

Povinná tělesná výchova má stéle
stejné potíže. Příliš vědeckých typů
způsobuje, že zájem neroste, ale Je
neměnný. Projevuje se to nejlépe v docházce, která je přibližně stejná jako minulá léta. Nejlepší v 1.ročníku
a pak se pomalu zhoršuje s přibývajícími potížemi zkouškového období a
pod. Letos však KTV nikomu nic neodpustí. Pito nedostatečnou docházku má
lék - dodatečné doplnkové či trestné
hodiny - tak pozor lenošil! Domnívám
se však, že takové opatření jsou zbytečná, nebot povinná "dávka" tělesné
výchovy je snadno pro každého stravitelná za jakýchkoliv podmínek.

Slavie - tělovýchovná jednota, která je nositelem dobrovolné tělesné výchovy, měla výroční
konferenci již v prosinci minulého roku.
Přes
poměrně slabší účast členstva byl překvapující
výčet činnosti. Jen namátkou <- bylo získáno r
Jedna mistrovská výkonnostní třída,
pět I.tříd, 21 II.tříd a 37 Ill.tříd.
0 čilé činnosti svědčí také vyčerpané finanční
částky na činnost okolo 70*000,- Kčs.To je však
Již minulost, ale i přítomnost není zahanbující.
Stolní tenisté velmi úspěšně bojují v okr.
přeboru a není vyloučeno, Že získají ve
velmi
silné konkurenci opět přebornický titul.
Lyžaři po dobré přípravě bojovali na přeborech Cech (V5) a byli úspěšní:
Hrubíčková byla 14. v obřím slalomu,
štafeta mužů 12. - ve složení Částek,Svoboda, Záliš,
Mělká se Skrankem 30. a 33. ve sjezdu.
Oddíl Je pořadatelem 2.kola studentské lyžařské ligy v Herlíkovicích ve dnech 2.-6.3. 69.
Hokejisté skončili sice předposlední ve své
divi8ní skupině, ale celkem nešťastně - zachovávají si však i nadále příslušnost. V přeborech
VS byli opět úspěšní - přivezli z Budějovic stříbrné a titul druhého nejlepšího družstva v Sechách. Na Univeraiádu v Liberci pak jedou
reprezentovat Cechy hráčit
Novák P*. Novák J., Machulda, Hanka, Zle eák, Randák, Tměný a Kubec*
• '
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o HOROI.EZCCTVÍ
MOROVCZCÍCH

A PIVU
Někdy v dávných dobách (jizlivému člověku
se chce říci "když jsme poroučeli větru,dešti )
nějaký snaživý trouba zařadil horolezectví mezi
sporty a ono tam už formálně zůstalo, leč neujalo se. Ani nemohlo, protože tam prostě nepatří. Horolezec nemůže vítězit nad soupeři, pro tože žádné nemá, nemůže oblafnout rozhodčího ,
protože žádný není a nemůže být obodován a zařazen do žebříčku, protože pocity Ještě nikdo obodovat nedokázal.
Kdosi jiný, kdo k tomu měl nesporně mnohem
užší vztah, řekl, že dotyk skály vzruší jako dotyk ženy. Jenže - rozvineme-li tuto analogii jaképak je to prosím vás milování, když tu chybí
nevěra, žárlivost a zrada? To snad jen to prudké bušení srdce v klíčových místech výstupu
a
závrat z tušené krásy nám je připomíná. A potom
ještě silácké řeči o skalách, které jsme přelezli. Silácké řeči plné pokory, nekonečné
Jako
proud piva u Tošováka, Weisse, v Sedmihorkách ,
u K0šíčka a v dalších hospodách, ve kterých sedávají zpustlí mládenci v otrhaných lezačkách s
kytarami a dívkami v texaskách. A každý, kdo zná
pach lana a chřestot karabin, vám potvrdí, že v
těchto putykách chutná pivo desetkrát lip
než
všu4e Jinde na světě.

* <
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Úvahy níže uvedené vznikly z posezení e asistentem Josefem Kořínkem z KTV a ze zaznamé nání něčeho z toho, co Jím bylo vysloveno.
Patřím mezi optimisty v celé řadě
otázek
dneška. Dokonce Jsem přesvědčen o tom, že v br»ké době bude mít naše škola svá vlastní sportovní zařízení. Věřím, že nebudu čekat tak dlouho
Jako na I. ligu.
Josef

K o ř í n e k , 24. XII. 1931
Golčův Jeníkov
ženatý, 4-letý Pepík,
FTVS Praha - specialisace kopané + lední
hokej

Fotbalový růst : do roku 1954 Golč.Jeníkov - I.
B třída
1955 Kutná Hora
1955-1956 Praha-Bohemians
1957 - Motorlet
1958-1959 - Sparta
říjen 1959 nástup vojenské presenční
služby do Dukly Pardubice
1961 v červnu se Dukla slučuje
s VCHZ
Vzorem Je mi legendární Stanley Mathews. Chci
hrát tak dlouho, dokud budu mít ze hry radost.

Jedinců, a připočítáme-li k tomu Ještě
zmatky
okolo přestupů, dostáváme obraz naší kopané. To
o čem se veřejně píše v tisku zemí profesionální
kopané,je u nás úmyslně zamlčováno, veřejnost Je
špatně informována a to vše nepřispívá k dobrému
jménu kopané.
V neposlední řadě i samotný přístup (životosprávs, tréninková morálka), různé aféry a p.
nejsou perspektivní zárukou dalšího rozvoje tohoto sportovního odvětví u nás. Převážná většina hráčů je zařazena na určité pracoviště (kde
dostává prsvidelnou měsíční mzdu - hení malá) ,
které prakticky zná Jen letmo, tudíž nemá o ně
zájem a v důsledku toho po zanechání aktivní činnosti celá řada dříve vynikajících hráčů stojí
před existenčním problémem, zpravidla se Jim p<^
daří Ještě někam přestoupit a pak???
V našich ekonomických podmínkách není podle mého soudu profesionalismus možný. Nic však
nebrání tomu,vaby byl zaveden pořádek
(přeané
a úměrné odměňování, určena hranice výše přestupu pro hráče a oddíl, ustaven svaz treneru).Rozhodně by věci prospěl i větší zájem hráčů o své
pracovní zařazení. Alespoň 2 hodiny denně. Tím
by neztratili kontakt se svým pracovištěm a mohli se tam později vrátit. Vcelku se dá
říci,
že tréninkové podmínkyvjsou ve všech oddílech
stejné. Současná úroveň našich trenerů Je vynikající i přesto, že dochází k tak častým
změnám, které jsou zavinovány většinou zákulisními
"čachry" a jinými nedobrými jevy naší kopané.

O d d í l
Radost ze hry
Mnohý se nad tím usměje, ale když už hraji
Nynější oddíl kopané VCHZ vznikl sloučením
ligu 14 roků, během kterých stejně Jako každému
s Duklou Pardubice, která hrála v roce 1961 již
jinému občanu přibylo všedních starostí na
II.ligu. Byl jsem jedním z hráčů, kteří zůstali
pracovišti, v rodině i přes určitý finanční ev Pardubicích a od samého začátku každou sezonu
fekt, který v kopané je, radost ze hry, láska ke
bojovali o účast v nejvyšší soutěži
společně
svému oblíbenému sportu, je dominujícím momentem
s Hojsíkem a Tichým. Prožil jsem mnoho hezkých
mého "druhého zaměstnání" (mám podepsanou smlouchvil v oddíle, ale ten nezapomenutelný okamžik
vu na pět let). Stalo se mi nezbytnou součástí
byl při závěrečném hvizdu rozhodčího utkání poživota. Třebaže mám i jiné záliby,v poslední dosledního kola loňského roku mezi VCHZ Dukla
bě motorismus, za ta léta je fotbal takovým ČiCheb. Podařilo se nám pro sportovní Pardubice
nitelem v rodině, že když v neděli máme volno
"vykopat" prvoligovou příslušnost. Přes
různá
a jsem doma, syn se ptá-"táto ty nehraješ gol?"'
tvrzení novinářů, i t. zv. fotbalových expertů,
Dnešní vrcholový sport vyžaduje přísnou žikteří se na nás dívali jako na outsidera a předto
vídali nám maximálně 1, bodů, jsme překvapili sa- votosprávu a maximální přípravu - v kopané
znamená prakticky celý rok. Program Je jednodumi sebe. Byli jsme zde jen 4 hráči, kteří měli
chý - začíná v pondělí a končí v neděli, včetně
prvoligovou zkušenost - Lazar, Šindelář, MoŽíš
dvoudenního soustředění před utkáním. Za celou
a já. Přesto se nám podařil husarský kousek.Mádobu své aktivní činnosti jsem neměl společné
me nyní 13 bodů, a nebýt nešťastných dvou remis
letní rodinné prázdniny. Vysvětlení, proč z Á stádoma s Trenčínem a Žilinou, byli jsme na jednom
vám i nadále aktivním hráčem, je v kouzlu této
z čelných míst tabulky.
hry (náročnost na hráče, dramatičnoat situací,
neopakovatelných momentů a pod.). Kdo hraje koNejvětší překážkou, před kterou jako novápanou Jen z ekonomických důvodů, ten obyčejně
ček stojíme, je naprostá nováčkovská nezkušoiost
brzo končí.
(přízeň rozhodčích, instruktorů, novinářů a v
Jsem absolventem FTVS se specializací koneposlední řadě i zákulisní intriky, které i šipané • lední hokej, učím na KTV od r.1961 a teroké sportovní veřejnosti jsou známy).
I když
dy moje aktivní sportovní činnost je úzce spjakádr mužstva nedoznal změn, nemůžeme s jistotou
ta s mou profesí. Jsem dnes již prakticky Jedpočítat,že Jarní část ligy bude procházkou. Honím z mála aktivních hráčů, kteří se mnou stustíme doma Trnavu, Spartu, Inter, Teplice,Duklu
dovali (Bukač, Mareš, Pantůček, Jiřík). Za ta
a Slovan, mužstva, nad kterými se velmi
těžko
léta se stal ze mne pardubák a já jsem zde spovyhrává. Podáme-li však takové výkony, Jako prokojen.
Jediné
co
mne
dříve
mrzelo,
bylo
tc,
že
ti Ostravě, Lokomotivě, Slavii a Spartě, nemusí
po nepříliš přátelském odchodu ze Sparty do Parmít žádný z našich příznivců starost o budoucí
dubic se na mne "zapomnělo". V Praze Jsem hrál
prvoligovou příslušnost.
za reprezentační dorostenecké a později Juniorské družstvo CSR, byl Jsem zařazen do
výběru
pro Tokio, ale po příchodu do Pardubic se pro
Amatéři - profesionálové
mne zavřely dveře do všech reprezentačních druSatev.
Tak to Je ona trocha úvah. O věcech kolem
Na toto téma bylo již vysloveno mnoho úvah
kopané, o věcech, které budou zajímat především
a vedeno mnoho nesčetných diskusí. V poslední
člověka s určitým vztahem k tomuto krásnému
době ae dokonce uvažovalo o zavedení profesio sportu, kí už Jej provozuje aktivně,rekreačně nenalisrou i u nás. Zůstalo však při "osvědčené"
bo chodí pouze fandit. Na mnohé se pak možná bupraxi. Každý hráč I.llgy musí podepsat hráčskou
de dívat trochu změněným pohledem.Protožg bude
smlouvu 1 - 5 letou, Jinak nemůže hrát.
Tato
vědět, že tam na hřišti je určitě alespoň jeden
smlouva je prakticky bez právního podkladu,hráčlověk, který hraje kopanou pro radost ze hry.
či samotní Ji mají jako "cár papíru", protože
nadává jiatotu. Je tam mnoho napsáno, ale fakta
jsou jen na papíře. Zůatávají nedodržována.O fiPovídal si, zaznamenával a nakonec
nanční otázce ae říká aal tolik: "Měsíční
odae pokusil o shrnutí
měna hráče nemá přeaahovat 2 300 Kčs."
Jedno
jaou směrnice a druhé je akutečnost. Celá řada
oddílů toto porušuje; tím svádí řadu přeletavýdi
Jan
K a n t o r
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V Á Ž E N Í

Č T E N Á Ř I
CHCETE SI
CHCETE

Z Ú Č A S T N Ě T E
PRO

K A Ž D É H O

PŘEZKOUŠET

VEDOMOSTI?

ŽÍT V LEPŠÍM ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ ?
se tedy naší

s o u t ě ž e

účastníka máme připravenou
pěknou cenu, která zvýší
úroveň Jeho bydlení I

Připravili Jsme vám pět otázek, z nichž každá
má tři možná řešení.

5)

Podle slavného slovenského lidového hrdiny
pojmenovali
a)
b)
c)

Grand hotel v Tatranské Lomnici;
hotel Polom v Žilině;.
hotel Jánošík v Lipt.Mikuláši.

Dovedete zodpovědět všechny otázky?
Tak si vezměte čistý list kancelářského papíru formátu A4 a tužkou ho rozdělte na šest stejných dílů takto :

Jedno z nich Je správné. Vyznačte které ! !
PŘÍKLAD s
Figliar Sancho Panza je sluhou
agn
z Dumasových Tří mua) D'Artagnana
šketýrů;
b) done Quijota ze stejnojmenného ro
mánu Miguela de Cervantesa;
c) Old Shatterhanda v románu Karla
Maye Vinettou.
Správné odpověS
•

O T Á Z K Y
1)

:

Spiaovná čeština zná měkké a tvrdé -i,-y
Pokud jde o t.zv. "obojetné"
usiloval o jeho uzákonění Josef
Dobrovský;.
b) uvažuje se o jeho zavedení v současnosti;
c) nikdy neexistovalo.
a)

2) Párnokopytníci vděčí za svoje pojmenování
skutečnosti, že
a)
b)
O

se jich zachovalo jen pér exemplá
řůj,
páří se pomocí kopyt;
maji párový počet kopyt na každé
noze.

3)

Hlavním
a)
b)
c)

4)

Název Adamovo jablko se vztahuje na
a) biblický příběh o prvém hříchu;
b) vyčnívající chrupku na mužakém
krku;
c) kvalitní odrůdu jablek z moravské
obce Adamov.
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městěm SDojených států amerických je
Wilson
Washington
Johnson

Do okénka č.l napiště písmeno pod kterým jste
našli správnou odpově5 na otázku č.l.
Podobně vyplňte všech 5 políček.
Do 6.políčka napište TISKACÍMI PÍSMENY
vaše jméno a adresu.
Vyplněný list složte přesně podle nalinkovaných
čar t e x t e m
d o v n i t ř , až dostanete
papír velikosti jednoho políčka.
Takto složený papír n e p o s í l e j t e
na adreau
Redakce časopisu SPIRITUS
P a r d u b i c e
Leninovo nám.565
Odměnou za vaši činnost vám bude pěkná cena,
která zvýší útulnost vašeho domova:
Složený papír podložte pod jednu z noh stolu,
který ae kýve Stůl se kývat přestane a vy
začnete
kulturněji a radostněji žít.
Blahopřejeme vám k vašemu úspěchu a těšíme se
na vaši účast v dalších našich soutěžích!
(Volně upraveno podle
časopisu ROHÁ*)

C

A tak teda normalizace, tentokrát chronologická. Nastoupená cesta se nám zdravě a úspřšně rozvíjí.......
.
.
Místopředseda vlády Ota Šik na vlastní žádost odvolán 3. září,
dr. František Kriegel předseda ÚV NF, člen PIÍV KSČ
dr. Čestmír Císař, tajemník ÚV KSČ a předseda České národní rady,
nyní už jen předseda České národní rady,
ministr vnitra J. Pavel,
ministr zahraničí J. Hájek, DrSc.,
Zdeněk Hejzlar, ředitel československého rozhlasu a
Jiří Pelikán, ředitel československé televize odešli 25. J. 1968,
čes. zástupce v OSN dr. Mužík byl 27» 9. nahrazen dr. Zdeňkem Černíkem,
Zbývá jen dodat, že se tento seznam radostně rozvíjí a domníváme se, že ani do budoucna nebu deme mít nouzi o Jména do této nové rubriky.
Dr. Ladislav Simovič, náš velvyslanec v Jugoslávii, vyznamenaný Titem řádem jugoslávského praporu se stuhou, byl odvolán a pověřen Jinými úkoly,
...stejnř tak náš velvyslanec v Mexiku, kt' rý odejel po olympiádě, aby již nevelvyslancoval...
byl pověřen Jinými úkolyf
...podobně jako zástupce v SAR, který byl nahrazen dr.Novákem, bývalým vedoucím presidentské
kanceláře...
V podstatě jde o běžnou výměnu v rámci dipl. služby?
Doc. Mlynář odstoupil na vlastní žádost z tajemnické funkce ÚV KSČ z jakýchsi důvodů....
Redaktorka Věra Síovíčková, která byla u mikrofonu v ono osudné ráno, Je sice v Praze, ale nevysílá* • •

•••a její partner z onoho rána Jeroným Janíček je zpravodajem v Jugoslávií, zatím co Karel
Jezdinský odejel zpravodojovat na Balkán,
prof. Kadlec jdstoupil na vlastní žádost. Odůvodněním je nedostatek jemu postupovaných infor mací, což mu zabraňuje v odpovědném vykonávání svěřené funkce.
Přetištěno z Elixíru
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SPIRITUS
je pro chemika
především a Ikohol
znamená též ducha.
4

prenesene mysien

I

spiritus ageus je element

*

podněcující skupinu
lidí k novým cestám

MY
jsme studenti chemie
chceme samostatně
myslet
a také popohnat káru
vědomí dopředu

ROTO
jsme nazvali
náš časopis výrazem,
r

který je společný
všem našim cílům
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