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Jelikož kvůli technickým potížím při tištění- Spiritusu vychází tento náš '
časopis vždy se značným zpožděním o vítšina•článků je potom vyčpělá a ne/
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aktuální,rozhodli jsme se pro tuto změnu,
časopis SPIRITUS MAGAZÍN bude vycházet v ne změněném rozsahu asi jednou
za dva měsíce a bude. obsahovat kromě článků časově ne váz scýcii,týkajíc í'ch
se studentských a politických problémů,hlavně ankety,soutěže,seriály,interwievy se zajímavými osobnostmi,básně,povídky,recesi a studentskou tvorbu.
.Iromě S.ivl. bude čtrnáctidenně v/cházet SPIRITUS EXPRES,informační bulletin, rozsah 2-3 listy, jehož náplní budou aktuální zpr'ávy, re akce na probíhající události ve veřejném, živc tě, studentském hnutí, zajímavosti z naší
škrrly, informace Spolku po sluchačů VSCHT "¿L-SVS, programy kultury a sportu,
razná sdělení kateder ohledne studia
Cen ; S.S. bude st-bilna 5V hal-. ,S.E. se bude prodávat pomocí dvou samo-,
obslužních.pultíků s kasičkou. Jeden z nich bude umístěn-v menze , druhý
ve vestibulu Školy,
Současně se S.L. budete mít Možnost koupit si některé z výtisků více než
dvacet i studentských č a popisů jiných vysokých škol, kťer á dostáváme výměnou za Spiritus na základe dohody mezi členy Ligy fakultních časopisů.
Sudou za permanetní cenu 1 Kčs.
Případné připomínky a návrhy nám laskavě sdělte.Kaším přáním . je,abyste
byli s úrovní Spiritusu co nejvíce spokojeni. r
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l.Có jsr-u vlastně studenti?
- .
V politické rovině nestabilní společenská vrstva se stabilní doktrínou*
Doktrínou změny.Dík1/ své ekonomické nezodpovědnosti si tato vrstva hraje,
na morální proleteriát.
2.Které jsou najpodstatnejší mezníky ve studentském hnutí od r.1967?
Rok 67,kdy se studenti konstituují v opoziční silu mimo struktury a mimo
vymetené politiické hřiště.
Strahov,kdy studenti dokáží,aby opozice narušila, politické hřiště."
13 f leden 196S,kdy studentská'opozice rozbíjí strukturu u Pinc cituje L.Klímu: "Vnášet logiku do podsta-toů alogického je alogické"
Kveten 66 - založení SVS bez ducha a bez lidí,t. j., předčasný vznik souč asných potíží.Srpen 68,který umožňuje,aby listopadový parlament SVS pochopil neudržitelnost postátněné politiky do s a v,.-.dní ho vedení SVS.
17«listopad,kdy se bez ohledu na organizaci projevuje studentstvo jako .
hnutí,kdy se stává politickou silou tím,že je veřejnost za t dtovou povážu je. Vznik akční jednoty dělníků a studentu,
19-prosinec - podepsání dohody mezi Českým sv zem pracujících v kovoprů\
mvslu • SVS tj. dovršení totální negace vztahu dělníci a studenti z minu/

lého režimu.Díky situ aci Československa se studenti stávají uznávanou součástí politického kolbiště,aniž by museli cokoli slevovat.
16i 1.69,kdy realistická politika, vydala své plody v podobě upálení J.Polacha. Studentstvo mělo prst na spoušti, jenže nevědělo kam namířit.,aby rána
seděla.Totální projev krize' pojetí studentstva jen ¿ako protestního hnutí.
Brněnský parlament SVS,kdy dočasný rozkol pro druhotné příčiny ukazuje
jak silně obešli v kvCtnu organizátoři vzniku SVS primární otázky ' studentského hnutí.
3.Jakou úlohu bv mělo stud.hnutí hrát dnes?
3ýt soi částí mezinárodníh-o studentstva a tedy protestním hnutím.Respektovat Čsl. podmínky a zůst t fiktivní či reálnou ,'ale uznávanou politickou
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silou politické hry,dokud to jde bez popření základní konst • nty, t j.proteáh,
4.Co by se dělqt nemělo?
Neměly by. se posilovat prvky organizace, j sme-li především .. hnutím. Neměl i bychom posilovat byrokracii,je-li naší doktrínou změna.Kroticky vidět,čím popíráme sebe a na co nestačíme.
5¿Jakou organizační struicturu má-studentské hnutí? •
SVS je v tomto směru prodlouženou rukou CSM.Je postaveno na stejně nesmyslných principech,která jsou navíc v některých prípačech pre cisovány.Formální struktura má tendence k zužování prostoru.kísto aby přijímal , podněty,
brání se jim a uzavírá.Monopolizuje se,místo aby si přímo pěstovala více
center vzruchu.Přirozeně neformálně vznikle skupiny vylučuje a nahrazuje w
je v nutné většině případů bezobsažnou fakultní jednotkou.Uznává jen autoritu "poslaneckého křesla" a tak přímo odhání 6á sebe kvanta schopných lidí.
Funguje shora dolů.Horizontální styky jsou v ní podřadné, mí sto aby byly základem. Zrovnoprávňuje činné a pasivní členství.Degraduje mnohotvárnost
stud. linutí na mono lit no s t studentské organizace.
Národní fronta? To závisí na stavu SVS.Bude-li organizace potenciálně silná a schopná najít jiné platformy komunikace s ostatními vrstvami obyvatel,
pak vstup do NT není nutný.Bude-li tomu jinak,SVS se mimo N? neudrží .Jedině co je vyloučeno: vstoupit a nevědět proč.Vstoupit bez ideje,vstaupit z
donucení* A jaká idea? Smyslem účasti SVS by mělo být do kázat,že ivF je kamufláží politického sy st ému. N e budou-li v stud. hnutí zabezpečeny mechaniz-*/

^

my,kontrolující tento smysl účasti v HP,pak bude SVS brzo pohlcena mršine r if«
6.Jaké je morální post ;.vení studentského politika?
Morálka se pozná buclto v krizi nebo v čuse.Na poznávání ,v čase těch 5 let
většinou nestačí.Podle svých zkušeností soudím,se he¿morálnější jsou ti,
které má ve svých análech zaneseno ministerstvo vnitra.Ale to je pouhá
empirická zkušeno st. Ci>-ei-l i dělat studentskou politiku,musím vědět,že nejde o podíl na moci,ale o podíl na její kontrole.Kompromisy namohu mít v
programu.Jsera-li k nim donucen,ustupuji ne proto, abych splynul,ale abych
přečníval méně»Vážím si všech,kteří jednají bez kompromisů a jsem si vědom, že na to mají lidské právo.Jsem alespoň v duchu potěšen,zkazí-li se
mé politická jednání nekompromisním jednáním jiných.Ještě před tím než si
zvyknu na politiku jako umění možného,musím už dobře vědět,že možné dosahuji usilováním o nemožné.Nepletu si politiku s etik ou,ale. oceňuji různě,
stává-li se politika etickou či etika politickou.Vyhledávám lidi,kteří
jednají bez taktiky,neboč je potřebuji k narovnání své pokřivené páteře.
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Jakmile se se mnou ručnou přátelit státní politici,znamená to,že se blíží
revoluce anebo je čus, abych přestal s vlastní degenerací.
7.^-teré otážl^r jsou pro nás dnes ne j důležité jsi?
- '.
Zachovat a posilovat organizační a ideové spojení s veřejností, ľ o je nej-účinnější omezení centra.Uvědomit si rozdíl mezi mýtem o nás a naší skutečností, ale také. znát úlohu,kterou hrají mýty v dějinách.Podřídit profil organizace profilu studentského hnutí .I\i n jít formu organizační koexistence
mezi"čistě odborovou" a "čistx politickou" prací a uvědomit si souvislosti.

Bude nit naši ikdo in 'fakultLJ l
Když jsem byl na toto stanovisko časopisem Spiritus dotázán,jsem povinen
sdělit,že nevím,ale že se vedení školy v současné době o tuto' koncepci sn<a~
v
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l;ávrh na rozdělení n-.sí vysoké školy na fakulty není návrhem novým.
Již v minulosti byly podány návrhy iwS v toiuto smyslu.Veškeré snažení však
vycházelo naprázdno (ke zřízení fakult je třeba souhlasu vlády).Dalším impulsem v tamti smyslu stal se Akční program VoCHT ze dne 27-listopadu 1968
a plán hlavních úkolů činnosti školy na-rok 1968/69. Kone čně je' ne sporné, že
s řízením školy úzce. souvisí otázka uspořádání školy a otázka řídících orgánů.Navíc se při projednávání Akčního programu školy ukázala otázka zamíření školy jako jedn.ou z ne jožehavě jších.Přes projednaní v ne j širším
okruhu pracovníků nebylo možné nalézt pri j ;telné řešení, které by bylo schopno za stávající organizace školy konkretizovat. Zřejmě proto,že rozdělením
studia do dvou větví a'zřízením oborů chemicko-inženýrského,automatizobe
a ekonomiky stalo se zaměření školy fakticky dvo usměrové , z rt ím co řízení
školy zůstalo vysloveně ministické.Důsledkem toho muselo nutně docházet
k názorovým rozporům,které se ukázaly být jen obtížně řešitelné.
lira samozřejmě dochází i k tomu, že orgány školy, ze jména VRVS,sě stáv jí v mnohých otázkách formálními orgány,nebo£ k některým otázkám je schopna odborně diskutovat jen menší neb větší 'část členu rady.
Druhá skupina, problémů vzniká za současného stavu monistic^é školy

ve správním řízení z okolnosti,že na sko^e bez fakult nelze zavést dvojinstancní po s tup. Všechny- případy, v nichž 'zá^on-ntehe prováděcí předpisy
nařizují dvojinstanční postup,pale musí být předávány k řešení na íviS,které
nemá mnohdy potřebný kontakt se školou k projednávání odvolacích řízení
atp.~
^Proto tedy návrh na zřízení dvou fakult vznikl především.Je přitom
třeba mít neustále na. paměti,že vzhledem co o: počtu studentů i studijních oborů měla by být organizace^školy a fakult co ne jjednodušší a měla by vycházet z ryňějšího stavu. J e jich zřízením bynaěl vzrůst správní 55
aparát.Na fakultách by podle záměru vedení školy měla být vykonávána pouze studijní agend:;, zatímco administrativa by měla zůstat rektorátni.
Uvedeným námětem by bylo vyřešeno řízení školy a správní řízení tak,'
jak to fakticky odpovídá nynějšímu zaměření de dvou směrů a požadavku
dvojinstančního postupu.Současně by tím byla vytvořena nutná organizační
příprava, pro předpokládaný rozsah školy po výstavbě areálu na právám břehu Labe 41900 studentů).
Nezlobte se vážení čtenáři na těchto pár prvních úvah,že nejsou více konkr-étní?,ženvTpočífcávaji všec',.ny výhody a nevýhody návrhu.lo proto,
že tento první''námět,předložený VBVo k posouzení a jí schválený dne 2.dubna: t.r. ani dále nešel a jiti nemohl.Bude teči. na příslušných orgánech
školysx a všech jednotlivcích a skupinách,aby konečný návrh byl co nejcptiraálnější a tím vytvořeny přepokládá pro to,aby byl na
schválen
vládou fakulty zřízeny.Jsem přesvědčen,že námět je dárý ít še jako každá
lobrá a prospěšná věc bude uveden dříve či pozdí ji v život.
Doc.Dr.Josef Jeník GSc

/f

Zpnálľ

vr
•j

•známuji všem svým přátelům,známym
i neznámým,že kanár Hugo,jehož jsem
vlastníkem,dožívá se v těchto dnech
požehnaného věku dvou let.Na oslavu
tohoto jubilea pořádáme večírek s
tanci,zpěvy a tombolou.Jako zlatý
hřeb programu vystoupí oslavenec
doprovázen hrou na okarinu.
Bob Lostél,známý revolucionář,chce opět vstoupit do politické arény.Vy
zýváme všechny čtenáře,aby mu nepodráždi nohy.
Byli jsme upozorněni prodejnou n.p.Lovecké potřeby,že jsou
okupovány veškerá zásoby sekaného olova a prachu.Povážlivě
se snižuje též zásoba čínských vrhacích nožů.Jest opticky
evidentní,že ty co okolnosti mají zřejmě souvislost s nadcházející volbou rektora a akademických činitelů VŠCHT.

Zaručeně jakostní Luncheor. (lanšmlt;
-po^n.red. ) vyrábí chemickou cestou
z psích konzerv DING® fa Y/OLF Ä KIŽNĚR.
Konzervy zasílá v dárkovém balení
/•
>

(3 voukilové konzervy a otvírák)
na dobírku.Tisíce děkovných dopisů
k nahlédnutí .Ne necht e si vnutit padělky.
/
Výhodný obchod.
opravčě~Jošef~K.uSrna,kte rý po klíží a seče trávníky mezi budovami, kolejí
otevřel si nyní obchod použitým zbožím.Své výrobky svépomocí zušlechťuje
vulkanizací,takže tyto vydrží i několikanásobek své funkční doby.
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Po vítězství nad SSSR (v hokeji) byl.y ráno nalezeny n
klubu B dvoje dámské kalhotky.Toto vítězství mělo pro
československý lid velký mravní význam.Přihlaste se
o ně na vrátnici.
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Klub přátel Mé Maličkosti vydá
v příštím semestru milostnou
i
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•sbírku poezie "Umění opisovat".
Závazné přihlášky pro odběr tohoto
skvostu moderní poezie česká podávejte u druhého mostního pilíře.
rx

Devítikilogramovou mřenku chytil předevčírem kolega Viktor Zieris.Protože
ji nechtěl pustit,vyškublc se.Slíbila
mu,že nedostuduje.

Oznamuji tímto prostřednictvím redakce
všem svým kamarádům,že jsem v tom.
Vaše íUáňa
i
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