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Dostali sme do redakcie zaujímavú brožúrku z NDR. Dokumentáciu o diskriminácii vedcov NDR
štátmi NATO tzv. Spojeneckou cestovnou kanceláriou v západnom Berlíne. Vyberáme z nej podstat
né časti o prekážkach, ktoré sa stavajú do cesty medzinárodnej vedeckej spolupráci.

Vážne nebezpečenstvo pre vedu
Ako člen Svetovej
federácie
vedcov pokladá odborová organi
zácia Vedy v NDR medzinárodnú
vedeckú spoluprácu za nevyhnutný
základ pre ďalší rozvoj vedy a za
podstatný príspevok k mierovému
spolunažívaniu
národov.
Vedci
NDR sa zúčastňujú
intenzívnej
spolupráce s vedcami a vedeckými
inštitúciami na celom svete, nad
väzujú a udržujú úzke vedecké
styky s vedcami socialistických,
ale aj iných krajín. Roku 1962
boli vedci NDR v 50-tich krajinách
sveta, kde sa zúčastňovali vedec
kých konferencií, vedeckých ex
pedícií a prednáškových ciest.
Napriek tomu pokladá odborová
•organizácia Vedy, do ktorej patrí
veľká väčšina vedcov NDR, za
svoju povinnosť, upozorniť medzi
národné spoločenstvo vedcov na
vážne nebezpečenstvo, ktoré vzni
ká pre medzinárodnú vedeckú
spoluprácu z diskriminačnej poli
tiky rôznych štátov voči vedcom
NDR. V širokej vedeckej výmene
nastali podstatné prekážky v me
dzinárodných
vzťahoch
vedcov
NDR, pokiaľ sa týka vedeckých
vzťahov ku kolegom — odborníkom
a vedeckým inštitúciám v štátoch
NATO alebo účasti na rôznych me
dzinárodných konferenciách, ktoré
sa uskutočňujú v týchto štátoch.
Niektoré štáty NATO zakazujú
svojím vedcom cesty do NDR a
väčšina štátov NATO odopiera na
základe uznesenia Rady NATO,
ktoré bolo urobené na podnet západonemeckej vlády v auguste
1961, vstup vedcom
z NDR do
týchto štátov.
Dokument uvádza celý rad prí
kladov, kedy významným vedcom
NDR prostredníctvom spojeneckej

cestovnej kancelárie v západnom
Berlíne odopreli vstupné vízum do
rôznych krajín NATO, ako je Francúzsko, Taliansko, Dánsko, Beigicko a Anglicko. Roku 1962 odopreli vstupné vízum vedcom z NDR
do Anglicka 18-krát, do Talianska
8-krát, do Francúzska 25-krát, do
Dánska 5-krát, do Belgicka 7-krát,
do Holandska 5-krát. V roky
(od 1. januára do 50. sept^tibra)
odopreli vstupné vízum Am|p^Í&
21-krát, Francúzsko 21-krá^^§g||
liansko 7-krát, Dánsko 2-kr;
gicko 4-krát, Holandsko
Zatiaľ prišlo do roku 1962
95 vedcov z týchto krajín
a roku 1963 (do 30. sept
spolu 105 vedcov. Vláda ND)
ani v jednom prípade neo<
vydať vstupné vízum ved<
pracovníkovi, bez ohľadu n;
štátnu príslušnosť.
V -pozadí tejto
diskrin
politiky voči vedcom ND!
západonemecká vláda, kt
snaží podkopávať existencii
Tento fakt nemôže zastri
skutočnosť,
že
západon<
vláda uvádza tieto opatřeni
„odvetu“ za uzavretie hraní'
po 13. auguste 1961. Uz|
týmto termínom boli vedci;
postihnutí týmito diskriminá|h^int
opatreniami. Zabezpečenie tenčíc
NDR v Berlíne
bolo
iba ako zámienka na zosilnenie
diskriminácie vedcov.
Napriek týmto opatrenia]
ré sú v naprostom rozpore
tou OSN rozmáha sa hnutí
rého iniciátorom je Svetová
cia vedcov a ktorá má
zabezpečiť i vedcom ND
uplatnenie na medzinárodnoi
Vedci mnohých krajín vyvol|
nu nespokojnosti a protest-*
tejto vedeckej blokáde, v
rých štátoch boli ministri prinú
tení vysloviť sa k odopretiu víz,
v Anglicku sa táto otázka opätov
ne pretriasala v Dolnej sneťi&Sa»P
Neudržateľnosť
týchto
opatrení
voči vedcom NDR priznávajú aj
dôležité orgány verejnej
v štátoch NATO. Najmä v nopt||ra
sa k tejto otázke už neraz !||pgS|
malo stanovisko.
Vedecké organizácie však šďôka*
žujú svoju solidaritu s véď|g^
NDR aj inou formou. Nerajs;.
medzinárodné konferencie |p|jy|
sympóziá odročené alebo preľožéhé
do štátov, ktorých vlády udeľujú
vedcom z NDR vstupné víza|||||||p
dzinárodná vedecká federáci^^^

slovila zásadu, že v budúcnosti sa
medzinárodné vedecké podujatia
budú konať len v štátoch, ktoré
zabezpečia účasť vedcov z rôznych
štátov bez akejkoľvek diskriminácie.
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V minulom čísle sme informovali čitateľov o tom, aké
podujatia chystá FFUK z príležitosti osláv SNP. Teraz nás
poinformoval predseda komisie pre oslavy SNP 1964 na
celej Univerzite Komenského doc. Černušák, prorektor UK.
— Aké celouniverzitné ak Sláviou UK usporiada telo
výchovné stretnutia z príle
cie chystáte?
— Slávnostnú vedeckú ra žitosti osláv SNP. ČSM v
du v dobe medzi 27. 8. — spolupráci s katedrou slov.
1. 9. 1964. Slávnostné otvo jazyka a literatúry a ITVŠ
renie školského roku 1964/65 usporiada Akadémiu — pás
za účasti učiteľov UK a zá mo slova, hudby a pohybu.
stupcov študentov. Otvorenie Ďalej ČSM usporiada výstav
bude v Aule alebo v SND a ky fotografií a dokumentov
v rámci tejto slávnosti uspo s tematikou SNP. Po inter
riadame aj symbolickú ima nátoch uskutočnia besedy s
trikuláciu poslucháčov fa účastníkmi SNP.
kúlt, vyznamenanie účastní
— A ešte čo?
kov SNP z radov pracovník— Fakulty budú orientovať
kov UK. Pozveme aj rektorov prácu Studenstkých vedec
spriatelených vysokých škôl kých krúžokv na spracovanie
zo zahraničia (Halle, Kijev, tém z oblasti SNP. Rektorát
Krakov), účastníkov SNP z sa bude snažiť zabezpečiť
týchto škôl, zástupcov vyso účasť asi 20 študentov zo za
kých škôl, ktorí sa zúčastnili hraničia, ktorí sa okrem
SNP (z Bulharska, Juhoslá otvorenia školského roku zú
vie, Francie) a zástupcu uni častnia cesty „Po stopách
SNP“ a súčasne by rokovali
verzity Santiago de Cuba.
s ČSM o spôsoboch spoluprá
— A čo ďalej?
— V CSM v spolupráci so ce v rámci družby škôl.

A čo záväzky?
— Fakulty budú orientovať
pracovné záväzky na akciu
Skrášlovania mesta, brigád
nické akcie a pod. prípadne
letnú aktivitu študentov za
meriavať na záväzky z príle
žitosti osláv SNP. Fakulty
môžu podať návrhy na udele
nie štátnych vvznamenaní za
slúžilým pracovníkom z príle
žitosti osláv 20. výročia oslo
bodenia ČSSR alebo aktívnym
účastníkom SNP okrem ná
vrhov na udelenie pamätnej
medaily UK. Jednotlivé orga
nizácie tento plán prerokujú
a vypracujú harmonogram za
bezpečenia tohoto plánu. Na
druhom zasadnutí, ktoré bude
v prvej polovici marca, tento
program upřesníme.
Časopis Naša Univerzita vy
pracuje harmonogram seriálu
článkov s tematikou SNP, vý
sledky činnosti fakúlt, kate
dier a ústavov z príležitosti
osláv 20. výročia oslobodenia
ČSSR a pod.

Kultúra a ROH
Konečne i problémy na
vzhľad nenápadné vyjdú na
povrch a kričia svojimi nevidi
teľnými ústami a nepočuteľ
ným hlasom do sveta „Aj my
existujeme.“ Chcem sa zmie
niť o práci celouniverzitného
výboru ROH, o ktorom sa už
dlho nehovorilo. Práca ROH,
podľa slov s. doc. Cútha, zvlášť
^
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jeho
kultúrno-výchovná
čin
nosť sa viac menej zameriava
na mechanické riadenie podu
jatí na jednotlivých fakultách.
Zabezpečenie lístkov do kina,
na divadelné predstavenia a
obstarávanie programu k sláv
nostným podujatiam. Vlastná
kult. vých. práca by sa mala
prevádzať vo forme krúžkov.
Krúžky-tzv. červené kútiky zaa

tiaľ existujú z piatich fakúlt
len ia troch. Najaktívnejšou
sa zdá farmaceutická fakulta,
kde je v činnosti hudobný krú
žok a 'divadielko poézie, ktoré
dosiahlo pekné výsledky. Ďalej
červený kútik pri dielenskom
výbore v Botanickej záhrade,
kde majú krúžok fotografický,
maňuškový a hudobný. Červeo j--« J
-J
ný kútik __v Študentskom
domove SNP
Horskom parku,
má divadelný krúžok. Podivné
je, že vlastná kultúrna čin
nosť sa viac menej uskutoč
ňuje dielenskými výbormi ROH
a menej, takmer vôbec na fa
kultných výboroch ČSM, kde sú

preto priaznivejšie predpoklady. Dielenské výbory ROH prevádzajú odborárske školenie
zamestnancov
(upratovačky,
kuchárky atď.) a robia prípra
vy na vytvorenie fotografic
kého krúžku na Filozofickej
fakulte UK. Touto cestou ROH
vyzýva záujemcov o krúžok,
aby sa hlásili na sekretariáte
Celouniverzitného výboru ROH.
Zostáva len vyriešiť najpálči
vejší problém — niet klubov
ne. Dúfajme ale, že sa vyrieši
i táto otázka a o odborárskej
práci na našej univerzite bu
deme môcť hovoriť len v dob
rom.
M. O.

í-iSiSiíSS::;®:;:

Hrsť poznatkov z NDR
Počas
našej
študijnej
cesty
v NDR, ktorá sa uskutočnila kon
com roku 1863, sme si všímali na
univerzitách najmä miesto peda
gogických disciplín v príprave bu
dúcich učiteľov a zoznamovali sme
sa s vedeckou prácou v oblasti
dejín pedagogiky.
Konštatovali sme, že pri príprave
budúcich učiteľov sa na univerzi

tách v NDR venuje veľká pozor
nosť štúdiu pedagogických discip
lín. Na bližšie objasnenie si uve
dieme Filozofickú fakultu Univerzity
Martina Luthera \ Halle (tu je
päťročné štúdium pre učiteľov la
tinčiny a ruštiny, ktorí budú pô
sobiť na 12-ročnej všeobecno-vzdelávacej polytechnickej škole a
štvorročné štúdium pre učiteľov

Kto ukradol kabáty
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V univerzitných i internát
nych jedálňach sa vyskytli
prípady, kedy nič netušiacim
študentom niekto potiahol ka
bát. Oodložili si ho na sioucku.
alebo na vešiak a postavili sa
do radu na jedlo. Kým sa vrá
tili, bol kabát preč. Najprv si
mysleli, že ho niekto položil
nabok, vymenil si ho, po díhšom hľadaní prišli na to, že
kabát dostal krídla.
Príslušníci VB zadržali vminulých dňoch 34-ročného Vladimíra Ševčíka z Rybného námestia. Jeho kvalifikácia je
veľmi jednoduchá: bol už sesľ krát trestaný a nepracoval
nikde. Miesto toho chodil po
vysokoškolských internátoch, v
ktorých kradol najmä balóvo •
vé plášte a zimníky. Je to člo

vek s vysokými ambíciami, po
hyboval sa len po vysokoškol
ských internátoch. Navštívil
Mladú gardu, Horský park, in
ternát na Suvorovovej, univer ■
žitnú jedáleň, Charitas, atď.
Prezradíme na neho, že ka
báty vysokoškolákov neboli
jeho jedinou láskou, mal rád
aj kvety. Od februára chodil
aj po kostoloch, kde z oltárov
kradol živé kvety, ktoré pre
dával rovnako ako naše kabáty.
Aká to ušľachtilá kombinácia:
vysoká škola a kvety. Dopus
til sa aj niekoľkých podvodov.
A tak ho vzali do väzby. Na
miesto toho, aby ho prijali na
vysokú školu. A my si môže
me odkladať kabáty na stolič
ky bezstarostne ďalej, kým
nám ich neukradne niekto iný.

5.—10. ročníka 10-ročnej všeobecno-vzdelávacej polytechnickej ško
ly), štvorročné štúdium.
Systematická pedagogika je po
vinná pre všetkých poslucháčov.
V prvom ročníku majú 1 hodinu
týždenne prednášku z úvodu do
pedagogiky, v druhom 2 hodiny
týždenne prednášku zo systematic
kej pedagogiky a 3 hodiny týž
denne seminár, vo IV. ročníku špe
ciálny seminár k systematickej
pedagogike hodinu týždenne.
Dejiny pedagogiky sú povinné
tiež pre všetkých poslucháčov, a
treťom ročníku prednáška 2
to
hod. týždenne a vo štvrtom (7. se
mester) seminár, hodina týždenne.
(U nás máme v odbornom štúdiu
pedagogiky len dva (!) semestre
dejín pedagogiky.
Vyučoveniu dejín pedagogiky na
nemeckých univerzitách, ktoré sme
navštívili (Halle, Berlín, Jena), ve
nuje sa veľká pozornosť. Osobitný
dôraz sa kladie zvlášť na výuku
najnovších dejín pedagogiky NDR
a NSR. Literatúry k dejinám pe
dagogiky majú veľa. (V krátkom
čase vyšla dôkladná učebnica „Ge
schichte der Erziehung“ dvakrát —
r. 1960 a 1962.)
Zaujal nás moderný spôsob vý
uky dejín pedagogiky. Používajú tu
diapozitívy a poslucháči majú pred
sebou názorne vývin školy a pe
dagogiky v Nemecku a v celom
svete. Každá univerzita v NDR, kde

(Dokončenie na 2. str.)

Foto NU — Tuleja.

V takéto ráno keď vonku na
padol sneh ktorý sa do obeda
rozpustí je to čas gumenných či
žiem, už teraz je cesta samé blato
ach aký nezmysel že mám rád
vyblýskané topánky keď
možno
nikde na svete nie je toľkého bla
ta ako je u nás v ulici keď rozmrazne potok ktorý vydláždil môj
otec nuž jeho pýcha takto sa
razleje po ceste ktorou prejde
papláš len keď je suchá ty sa však
môžeš priam roztiahnuť keď sa ti
nad kalužou pošmykne noha tak
neviem presne kedy to bolo mama
sa rozkričala tuším si oslopaný
neznášam keď sa tak niekto roz
kričí tuším si oslopaný od roboty
ako vravieval strýco
Teofil na
dvojhektovom
súdku prikrytom
starým zeleným kabátom za šporá
kom značky HERKULES po nebo
hej Dudunke keď chýba za vlečku
tehál možno ich dovezie strýco
Gavorník ten čo nám poradil in
vino voda nemusia ľudia o všet
kom vedieť pri chalupe si už hockto
takto pomohol pretože je ľahšie
prikladať do pece než prežúvať
niekde v diere bago ktoré je inak
šie dosť dobrým filtrom proti
uhoľnému prachu ak sa dosť za
včasu vypľuje vždycky si navrá
vam že by toto všetko mohol na
miesto mňa vyrozprávať Valent
odjakživa môj najlepší kamoš
o každom vrabcovi strakošovi
stehlíkovi dozvedeli sme sa na
raz keď sme pasavali kravy alebo
na ceste poza školu i do školy ak
S3 hovorilo o mne že som dare
bák a výtržník to isté sa hovorilo
o ňom aj keď sme spolu postŕhali
plagáty aj tomu malému učiteľovi
čo nás vyučoval telesnú i hudobnú
výchovu keď sme vyložili na škri-

ňu bicykel' to vám bol znamenitý
nápad myslím s tým bicyklom le
bo tú rínu som prisambohu neodtrhol ani som o tej ríne vôbec
nič nevedel a teda som sa naozaj
nemohol priznať lebo keď prišlo
isté k istému
priznal som sa
vždycky prečo to chceli prečo to
len chceli k tej ríne som sa na
ozaj nemohol priznať a aj tak
mi ju nikdy nevedeli odpustiť keď
som bol navyše prítomný ešte aj
pri zváľaní ohrady
oddeľujúcej
detské ihrisko od školskej záhrady
nápisom na drevených doskách
SMRŤ SIONISTOM vždycky mi
schodí na um ráno keď som ho
po prvý raz uvidel ako mi len
schodí ako mi len schodí že mi
bolo akoby ma bol niekto namazal
popolom pamätaj človeče prach
si a na prach sa obrátiš keď nám
preletela futbalová lopta a ohradu
bolo treba preliezť takže sa bolo

Vinco Šikula

V takéto ráno
treba dotknúť nohami prvého slo
va ktoré bolo už od samého za
čiatku zablatené od našich topá
nok keď sa nám odtrhol gombík
to ešte nebolo zlé horšie bolo keď
som si pri preliezaní roztrhol ru
káv na novej teplákovej
bunde
nemohol som ísť domov postával
som na ulici až dotiaľ kým sa na
čisto nezotmelo a iba vtedy keď
som sa domnieval
že otec už
akiste spí potichu som sa zakrá
dal hore dvorom otec však nespal
a mama si všimla
roztrhnutého
rukáva len čo som zastal vo dve
rách hneď mi aj dala prvé zaucho
ostatné zauchá rozdával otec až
dotiaľ kým nespadla lampa cylin
der sa rozbil nebolo ešte vtedy
elektrického svetla za Bekovou
stodolou strašieval Loktibrada va
ríš kašu varíš ale ju jesť nebudeš
tak som vám to všetko videl pri
rozkúrenej peci celý som sa tria
sol a pred očami som mal nápis
nad ktorým ešte stále přeletovala
lopta až dostala odrazu oči varíš
kašu varíš ale ju jesť nebudeš
potom keď sme ohradu zváľali
topánkami sme lámali
prehnité

dosky učiteľ si posúval okuliare
ukazovákom ku koreňu nosa aby
nás lepšie videl utekajúcich ulič
kou ktorou sa chodievalo do ško
ly okolo váhovej studne a povedľa
kostola riaditeľ si dal zavolať otca
a povedal o dvojke z chovania a
o mojom budúcom povolaní za sú
stružníka alebo za dlaždičkára
pravdaže ak sa do konca školského
roku polepším alebo do baní či by
som nechcel ísť zahrať na huslič
kách všetci vraj majú sivé alebo
čierne vyžehlené uniformy jedáva
jú slaninku a chlieb a takisto ako
sedliaci alebo ako jedávajú dre
vorubači čierny upečený zemiak
keď sa niekedy povadia so ženou
a potom cez celý týždeň trucujú
a že im nikto nebráni pozdravovať
sa zdarboh alebo ja som baník
kto je menej
zostane robiť na
MNV alebo v nejakom inom okres
nom výbore ak mu to dobre melie
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koľko takých papalášov po všelijakých kuťurkách sedí to som ani
nevedel že boli všetci odo mňa
múdrejší alebo kedy sa naučili
ypsilonky v tom onom ciruculum
vitae
aj som do tých baní šúel ale až
hodne neskoršie po niekoľkých ro
koch keď som sa medzitým navrá
til z vojenčiny a nejaká Magda zo
Štátnej sporiteľne
nechcela so
mnou tancovať na družstevníckej
zábave Valent mi povedal vykašli
me na družstvo nikto si nás tu
nevšimne keď budeme smrdieť
hnojom náš svet je malilinký vy
skúšajme krídla ani som tuším
o tom veľmi neuvažoval asi som
sa uspokojil s tým že to má už
Valent všetko dostatočne premys
lené však sme aj šli poznáte to
haló do diery som sa však bál
kým som si zvykol že sú tam nie
okná prešiel celý mesiac bývali
sme v Palamperku vo dne v noci
nám fučalo do okien takže sa tam
vôbec nedalo spávať nechcelo sa
nám ani kúriť ani zametať iba sme
nadávali na zlodejov lebo sa nám
zdalo že ani toľko zlodejov na

svete neni koľko ich tam bolo je
den býval s nami menoval sa Kaf
ka naučil ma že „ulicou se potá
cím“ ale som tú pesničku načisto
zabudol možno si na ňu ešte nie
kedy spomeniem vždycky sme cho
dievali spolu do Hrabovky a do
Námorníckej krčmy a Kafka mi
vždycky sľuboval že ma raz naučí
po cigánsky však ma aj naučil
hrešiť a nadávať ani Cigáň tak
nevie keď som prehral v kartách
a keď mi niekto ukradol celkom
nový kabát tak ma to strašne mr
zelo bodaj by nie hneď na druhý
deň som sa rozhodol že
dám
štajgrovi zbohom vychádzal som
s ním dobre aj ma mal rád mož
no už na takého dobrého chlapa
tak ľahko nenatrafím lebo to bol
starý baník nie nejaký napolrokahŕdotoho tak ako aj ja keď som
išiel s nočným vlakom 00,20 alebo
tak nejako vlastne už ani na tom

AHoV. Ty MfST0\
V predchádzajúcich 237. po
kračovaniach nášho seriálu sme
opisovali mladosť a detské ro
ky našich hrdinov, ako rástli
na vidieku a čerpali silu na
štúdiá do Bratislavy. Ako to
dopadlo, spoznáte sami, čítajte
náš COMICS, prvý vysokoškol
ský COMICS na Slovensku! Po
kračovanie možno nabudúce.
Napínavé! Strhujúce! Silné že
ny, mrštní muži!

nezáleží bol by z teba dobrý chlapec len nevieš čo chceš aby som
vraj niekedy o tom porozmýšľal
však som na to myslel stále celou
cestou vlak sa knísal ani som sa
nepripravil ako poviem doma ma
me mama moja už som tu
v takéto ráno keď vonku napa
dol sneh ja si pekne vysedávam
v krčme s Dominom Švorčíkom
dohrali sme už tretiu šachovú
partiu plujeme na dlážku a nalie
vame sa obyčajnou sedminou keď
je taký namoknutý čas strihašiek

Zajtra bude Jozefa. A keď je
Jozefa tak treba zohnať nejaké
víno. A keď treba zohnať ne
jaké víno, tak treba ísť do
Modry. Tak teda idem do
Modry.
„A či sa na mňa pamätáš,
Vincko?
Pamätám.
Kde by si sa mohol pamä
tať? Ty si bol taký copaj a ja
som už vtedy chodieval s tvo
jím tatenkom do hôr ... Raz,
keď sa zbesneli kone, ja som
ťa pred nimi zachránil. Už ťa
mali zašliapnuť, ja som vtedy
skočil... Jéj! Keby si ty ve
del... Pamätáš sa na mňa?
Prikývol.“ (Mladá tvorba č. 2.
1964)
Potom ideme za strýcom
Marcinom. Babka nám povie,
že strýco Marcin je vo vinici.
Ideme za sebou, najprv Vinco,
potom ja. Ideme za strýcom
Marcinom, lebo babka nám ví
no nedá.
Že sme ho aspoň z toho ma
rastu vytiahli, hovorí, 15 lit-

í nimi

bude už pomaly za nami vo vini
ciach sa čoskoro začne kopať blato
sa bude priliepavať na vidly to
pánkou alebo štekom ho bude tre
ba oškrabávať hneď bude aj veseľšie keď sa už začnú zatĺkať
šteky na všetkých možných kopče
koch a rovinkách a do dediny bu
de všetko počuť myslím to klop
klop keď sa začne udierať seker
kou na štek niektorý sa aj zlomí
ten, čo je slabší keď narazí na
kameň najlepšie šteky sú dubové
alebo agátové tak vám poznám
všetky stromy ani jeden človek
z dediny tak všetky stromy nepoz
ná a okrem toho som už od ma
lička vedel o každom vrabcovi a
o každej sýkorke keby ma boli
dali vyučiť za horára alebo za vo
ľačo čo ja viem hádam by som
nebol povedal teraz ani len slova
s nikým by som sa nemusel va
diť ako včera večer keď prišli do
krčmy papaláši a keď sa ma pý
tali prečo som odišiel z Ostravy
načo som sa ja opýtal ich prečo
oni do Ostravy nešli hoci som im
mohol povedať že sa mi
tam

jednoducho nepáčilo lebo kde sa
ľuďom páči odtiaľ veru neutekajú
povedia si šušušu a do rána sa
tam dostavia aj tí čo tam predtým
jakživ nikdy neboli
avšak ku niektorým miestam
prechováva človek odpor
strach
alebo možno iba sklamanie alebo
čosi čo ani neviem dosť presne
nazvať
snáď nemá človek takú povahu
aby prechádzajúc okolo nich ne
odvrátil hlavu aby sa zaprel a
prevalil ohradu keď ho aj prejíma
strach keď napríklad zomrela Sekalka červené sukne jej viseli v
priestore stodoly a keď potom
ležala v koryte a nohy jej padali
na rohož pri kuchyňských dverách
nemal kto odtiahnuť rohož nemal
kto prehodiť nohy ani vtedy keď
ma chodievala cez celý mesiac
strašiť najradšej by som sa pre
sťahoval do domu v ktorom ešte
nikto nebýval aby som si bol istý
že je v ňom všetko naozaj čisté
možno si postavím bungalov hore
pri Frančišovi a budem s ním
chodiť pracovať do hôr.

rov, to sa vyplatí, a tak ide
me zase naspäť.
Potom sedíme pri fľašici,
Vinco nepije, ale zato mne
chutí. Hoj, akože mi len chutí!
— Že vraj ti vyjde knižka,
Vinco!
— Dve. Jedna, také vojenské
poviedky, to mi vyjde ešte

Nakoniec si poviem, múdrej
ší ustúpi, sadnem za stroj a
rozklepem sa. Na tom stroji.
A ako sa tak kukám, tak je
toho čo nevidieť dve strany.
Pokúšam sa zrekonštruovať, čo
mi toho Vinco nahovoril, ale
Ozýva sa, čertovo plemä, ujúka! K stroju písaciemu ma

Absurdné interview
nakoniec končím pri skonšta
tovaní, že víno bolo vynikajú
ce. Príma. Tak hovorí môj
dobrý brat Vladimír.
Tak teda o Vincentovi
Šikulovi toľkoto:
Píše básne i prózu. Momen
tálne sa viac venuje próze.
Doteraz uverejňoval v Sloven
ských pohľadoch. Mladej tvor
be a Plameni. To najmä. Ok
rem toho má kopu vecí poroztrácaných v časopisoch aj
dennej tlači. Proste — maká!
Okrem toho vyučuje hudbu na
ľudovej škole umenia. Dýcha
cie nástroje a tuším klavír,
neviem, ja sa do toho veľmi
nevyznám. Žije v Modre. Dob
re. Fenmetrazín
nepoužíva.
Ženatý, dievčatá, žiaľbohu je,
ale zato nič, len to už smelo
dočítajte, však to aj tak už
končím. Hádam ešte to, že sa
mi podarilo od Šikulu vyškem
rat pre Našu univerzitu po
viedku. Tak si radšej namies
to toho interview prečítajte ju.
A to by bolo asi tak všetko.
(Toto, už horespomínané
akoby interview, napísal
v neskonalej úcte Ivan
Popovič.)

niekedy v lete v Našom voj
sku; tá druhá v Spisovateli.
Tiež ešte tohto roku.
Ty, Vinco, ja by som mal s
tebou urobiť interview. Čo by
som sa ťa mal pýtať? Povedal
mi Vlado Bednár: ideš do
Modry, skoč za Vincom, urob
s ním interview. A mne sa tie
rôzne interview tlačia hore
krkom. Každý teraz dáva in
terview. Kadekoho sa pýtajú
či videl Felliniho, či sa mu
páči posledná Saganová, aký
má názor na beatnikov, koľko
nadojí najlepšia dojnica v ich
družstve a tomu podobne. Ko
ho to zaujíma? Minule som ti
mal taký sen so Sofiou Loren.
Čo ti mám vyprávať, jedna
báseň! Ale koho to má zau
jímať! Koho to zaujíma?!
Tak si teda radšej nalej!
Aj si nalievam.
Večer prídem do Bratislavy
a zachvátia ma výčitky pre
ukrutné. Interview neurobené,
víno nedonesené. Som ja len
pekný! Nasľubujem hory-dolyrieky a potôčky a potom takto.
Vykašlem sa na to, hovorím
si, ale svedomie mi nedá.
postrkuje. Však len nech, nech
sa strká, myslím si, nech!
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Hrsť poznatkov z NDR
(Dokončenie z 1. str.)
sa prednášajú dejiny pedagogiky,
je bohato vybavená diapozitívmi a
premietacími prístrojmi.
Bohaté sú aj knižnice pri odde
leniach pedagogiky a dejín pedago
giky. Napríklad v Halle majú okolo
32 tisíc zväzkov a v Berlíne okolo
25 tisíc zväzkov. Je v nich nielen
novšia, ale aj staršia pedagogická
literatúra. Majú k dispozícii i naj
novšiu západonemeckú literatúru.
Zaujímavým spôsobom prebieha
na oddelení dejín pedagogiky semi
nár pre asistentov z tohto oddele
nia, ktorý vedie profesorka Rose
marie Ahrbecková. (V tomto odde
lení pracuje päť ľudí.) Zúčastnili
sme sa na seminári, v ktorom asis
tent referoval o najnovšej práci
západonemeck^ho
pedagóga
Fr.
Blättnera, ktorá pojednáva o hu
manizme, ako ho chápe tento pe
dagóg. Pod vedením prof. Ahrbeckovej prebiehala čulá diskusia, kde
sa bližšie osvetlila minulosť tohoto
fašistického pedagóga a jeho teraj
šia služba západonemeckému im
perializmu. Domnievame sa, že si
nemeckí kolegovia počínajú veľmi
správne, keď venujú sústavnú sta
rostlivosť ďalšiemu odbornému ras
tu mladých asistentov pod vedením
skúsených profesorov.
Vedecká práca v dejinách peda
gogiky sa sústreďuje na skúmanie
súčasnej školskej a pedagogickej
problematiky v NDR a v NSR. Na
nemeckých univerzitách sa venuje
zvláštna pozornosť vedeckým prá
cam o dejinách pracovnej výchovy

JUBILEA
Prof.dr.Cársky 65-ročný
Prof. dr. Konštantín Čársky
sa narodil 4. IV. 1899 v Gbeloch. Na Lekárskej fakulte
pracuje od 1. IV. 1924. Takže
temer zároveň oslávi dve výz
namné životné jubileá. Šesťde
siatpäť rokov plodného, prácou
naplneného života a plných
štyridsať rokov z toho na Le
kárskej fakulte.
Roku 1939 získal profesúru.
Dnes je vedúcim Katedry chi
rurgie a prednostom I. chirur
gickej kliniky. Významná je
i jeho vedecká činnosť, o kto

rej svedčí 107 vedeckých a
odborných publikácií a 166 vedecko-populárnych prác. V ne
poslednom rade treba spome
núť i jeho spoluautorstvo pri
učebniciach pre medikov. No
nielen práca zapĺňa jeho ži
vot. Ako lekár si bol dobre ve
domý základnej požiadavky pre
udržanie zdravia a zachovania
telesnej sviežosti až do vyso
kého veku — pestovania špor
tu. Bol aktívnym vodákom a
dlhoročným predsedom TJ Tat-

Prof. dr. Černáček
55-ročný
Prof. dr. Jozef Černáček
Dr. Sc. člen korešpondent SAV
sa narodil 11. IV. 1909 v No
vom Meste nad Váhom. Na
bratislavskú Lekársku fakultu
prišiel roku 1939 z Prahy, pra
cuje tu teda už dvadsaťpäť
rokov.
Roku 1948 ho menovali uni
verzitným profesorom na kli
nike neuralgie. Je autorom
mnohých
odborno-vedeckých
publikácií a ďalších vedecko-

populárnych prác. Vo svojom
odbore je považovaný za jed
ného z popredných odborníkov
v celoštátnom meradle.
* * *
Obaja jubilanti vychovali pre
vedeckú prácu rad mladých
pracovníkov, významne sa po
dieľajú na rozvoji svojich ved
ných odborov. Želáme im mno
ho úspechov a radosti v ich
ďalšej činorodej práci i sú
kromnom živote.

Návšteva zo SORBONY
Počas svojho niekoľkoden
ného pobytu v Československu
navštívil v uplynulých dňoch
aj našu Alma mater prominen
tný francúzsky hosť — rektor
slávnej parížskej Sorbony prof,
dr. Jean Roche. Predstavi
teľa sorbonskej univerzity pri
jali dňa 13. marca na rektorá
te UK v zastúpení rektora UK
prorektori prof. Vršanský, doc.
Černušák, doc. Gorek
a doc.
Tomko. Diskutovalo sa o otáz
kach
možností
spolupráce
oboch našich univerzít, výme
ny skúseností a vedeckej spo
lupráci, o otázkach organizá
cie a náplne štúdia, o proble
matike a práci oboch vyso
kých škôl i o využívaní exis
tujúcich možností reálnych
kontaktov. Ukázalo sa, že ta
kéto možnosti tu sú
a tak
táto návšteva nebola iba zdvo
rilostným aktom, ale konkrét
nym krokom k ich realizácii.
V závere návštevy odovzdali
prof. dr. Rocheovi Zlatú me
dailu UK a v koži viazané fak

Právo
© Fakultný výbor ČSM Práv
nickej fakulty začal vydávať
nový časopis „Prúdy“ s lite
rárnou prílohou mladých práv
nikov.
® V rámci družby s Práv
nickou fakultou Karlovej uni
verzity v Prahe privítajú naši
právnici
pražských kolegov
9. apríla. Hostia tu pobudnú
štyri dni. Na programe sú
športové podujatia, spoločná
beseda a návšteva divadelného
predstavenia.

simile Komenského Orbis pic
tus.
S rektorom parížskej Sorbony
sa opäť uvidíme — ako sľú
bil po prijatí pozvania — pri
oslavách Academie Istropolitany na budúci rok v Bratislave.
(jv)

KRÁTKO
PARÍŽ — Polovica študentov
medicíny v Paríži končí štú
dium bez riadneho klinického
výcviku. Oznámil to v inter
view novinám Humanitě pred
seda Všeobecného združenia
parížskych študentov medicíny
Michel Thomas.
Príčinou tohtto neutešeného
stavu, ktorý vyvoláva značnú
nespokojnosť, sú nedostatočné
finančné prostriedky, ktoré
vláda poskytuje univerzitám a
na rozvoj národného vzdelania
vôbec.
Bytová kultúra praveku. Neďale
ko Mistebachu vzniká za spolu
práce archeológov originálne mú
zeum v prírode. V zámockom par
ku rekonštruujú chyže z najrozlič
nejších predhistorických dôb. Po
skytnú tak verejnosti pohľad na
„bytovú kultúru praveku“.

V umeleckom múzeu v Bazi
leji otvorili výstavu grafických
diel Paula Kleeho, ktorá za
hrňuje asi sto leptov, litogra
fií, drevorytov a niekoľko skíc
z obdobia 1901—1932. Keď mu
sel Klee opustiť svoj učiteľský
úrad v Dússeldorfe a vrátiť sa
späť do svojej švajčiarskej
vlasti, prestal sa venovať gra
fike. A preto je rok 1932 jed
ným z medzníkov jeho diela.

O čom píšu druhí
Nielen naša univerzita si vydáva svoj vlastný časopis, takýto orgán majú všetky školy

Ärvr

(prof. R. Alt v Berlíne), o vlas
teneckej výchove v dejinách peda
gogiky (prof. König v Berlíne) a
pokrokovým pedagógom minulosti
(o Komenskom prof. Ahrbeck, prof.
Hofmann, o Rousseauovi profr R.
Ahrbecková, o Basedowovi doc. G.
Ulbricht a i.).
Na úseku vedeckej práce v de
jinách pedagogiky by nám mohli
byť nemecké univerzity vzorom.
Nielen preto, že sú dobre perso
nálne vybavené oddelenia dejín
pedagogiky — čo je prvoradá pod
mienka pre úspešnú vedeckú prácu
— ale i pre úzku spoluprácu ve
deckých pracovníkov v tejto oblasti
v celoštátnom meradle. Aj výsled
ky vedecko-výskumnej práce sú
hodnotné, či už ide o knižné pub
likácie alebo o štúdie a články
v odborných, historicko-pedagogických žurnáloch.*
Počas študijnej cesty v NDR nás
trochu mrzelo, že na oddeleniach
pre systematickú pedagogiku a pre
dejiny pedagogiky málo poznajú,
alebo niekde vôbec nepoznajú čes
koslovenské, najmä slovenské pe
dagogické diela a pedagogické ča
sopisy. Je to iste naša chyba, že
zle propagujeme svoju pedagogickú
tvorbu v NDR (a myslíme, že vô
bec v zahraničí). Preto o našej
práci nevedia, alebo len veľmi
málo.
Keď sme nemeckým kolegom ne
chali niektoré naše pedagogické
diela, boli nám vďační a náležíte
sa nám revanšovali (dali nám hod
ne nemeckej pedagogickej litera

túry, ktorú u nás nedostať). Len
nám pripomenuli, že z našich kníh
nebudú mať osoh, lebo nepoznajú
našu reč. Bolo by veľmi osožné,
aby sa v Slovenskom pedagogickom
nakladateľstve, kde vychádza naša
pedagogická literatúra, prikročilo
k tomu, že v základných pôvod
ných dielach (pri edícii vedeckej
literatúry by to malo byť samo
zrejmosťou) z pedagogiky a dejín
pedagogiky bude aj nemecké re
sumé (popri ruskom, príp. inom
svetovom jazyku) a potom aspoň
z neho sa dozvedia naši nemeckí
priatelia, o čom sa v nich pojed
náva, čo sa robí u nás v peda
gogike.
Pri návštevách na univerzitách
v Halle a Jene nás príjemne pre
kvapila úcta a láska, ktorú pre
chovávajú tieto školy k veľkým
nemeckým filozofom, vedcom a
profesorom, ktorí na nich niekedy
pôsobili, alebo majú význam pre
rozvoj pokrokovéj nemeckej vedy.
Tí majú napr. v hlavnej univerzit
nej budove v Halle vo vestibule a
na chodbách pekné busty (meno,
dátum narodenia a smrti) a v Je
ne je zasa pred Univerzitou Fried
richa Schillera v parčíku celý rad
sôch týchto ľudí. Vtedy nás opäť
napadla myšlienka, ako my na na
šej Univerzite J. A. Komenského
pestujeme takéto tradície, ako vý
chovne pôsobíme na našich poslu
cháčov aj cez postavy našich ná
rodných velikánov alebo pokroko
vých profesorov, ktorí na UK pô
sobili.
Doc. J. M1ÄTEJ, C. Sc. FFUK
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No, keby som nebol spe- za sebou prvé mimobratislavské
vákom, stal by som sa niečím, vystúpenie: ako hostia Vysokej zápasoch boli rozdelení do jivoch
čo by ma tešilo ešte viac ako školy dopravnej v Žiline sa jeho
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naši kolegovia v Prahe, Brne,
— Prezrad nam, ako sa lu- bol 6 marca v PKO, do tanca hral chy prvé miesto obsadil Mamrila
Olomouci a inde. Dnes sme
dia dostávajú do Semaforu? orchester PKO.
z Katedry matematiky. Víťazov
pre vás vybrali dva časopisy
—
Obyčajne dvermi. Ale
© Poslucháči II. ročníka absol- odmenili vecnými cenami a zúčastuniverzít v Čechách a na Mo- predovšetkým sa musia páčiť vovalí vo februári lyžiarsky výcvik nia sa medzifakultného majstrov(V. S.)
na
Žďárskych vrchoch,
na Chate
stva.
lUIiCHIU a
UVI.
““
*-*'*“*■"**>7''“
V^
—
----------- -rave.
Suchému
a OIILI
Šlitrovi.
Našu pozornosť upútala ešte Poc* Chlebom a na Holubyho chate.
Program Krúžku moderných
malá glosa, ktorú odtláčame
G O G O
/
filológov na FFUK:
celú:
Športová komisia FV ROH Príro24. IV. 1964 doc. dr. Ján Šimko,
Čo rozhoduje o prijatí na dovedeckej fakulty usporiadala vo Bratislava: Shakespeare (ku 400vysokú školu? Prijímacia ko februári II. ročník stolnotenisového ročnému výročiu narodenia),
15. V. 1964 prof. dr. Vachek, Dr.,
misia má posúdiť nadanie, zá turnaja zamestnancov a učiteľov
fakulty. Na turnaji sa zúčastnilo Sc., Praha: K problematice gramaujem o štúdium, ideovopoli- fakulty
tickú úroveň. Členstvo v ČSM 14 pretekárov, ktorí po prvých tického rodu v angličtine.
nerozhoduje práve tak, ako
zamietavý postoj strednej ško
Časopis líčko, ako si ho sa ly. Nie je treba žiadať posud
mi nazývajú, vydáva Univerzi ky straníckych organizácií na
Moskva — Delegáti III. kon- zmlúv, ktoré uzatvárajú imperodičov. Je nutné prijímať na
ta J. E. Purkyné v Brne. V po oďbor~
na j menej* ÍNj e dnu ~ tretinu ferencie Sväzu afrických štu- rialistické mocnosti.
slednom čísle nás najviac zauna dentov, ktorí študujú v EuroZástupcovia afrických štujal článok pod nadpisom Po- mAžov' ženjLkÍ,
nevplýva najlepšie Pe» vyzvali Sväz, aby bojoval dentov odoslali zo svojej konlovičatosť
škodí.
Vyberáme (O
L' UUľ
týchto problémoch hovoril za utvorenie národnodemokra- ferencie protestný telegram de
^
4- A 4-r
-er/''v -f- -i
v» í 4- /'-v
^ ri 4- í
z neho:
Polovičatosť škodí
c r
:**!''*; .
tirkvrh štátov
v Afrike. T-J
Ho- Gaullovi — proti
prítomnosti
"««»
samei- -le
i
dobréÄ
to““
francúzskych
vojsk
v
Gabune
tow.trb ™ daní kolégia dekana docent vorl sa 10 v uznesení konferenmu
menu toho,
po- M
háx prodekan
Drodekan Filozotickej
Filozofiokei ^
cie> ktorá sa
konala v minu- — a ministerskému predsedovi
akci.1kto takúto
wkonáva.
Machac,
y Moskve
lovičatií
konžskej republiky Adoulovi —
V tomto prípade mámeTon3- fakulty Karlovej Univerzity.
Účastníci konferencie žia proti prenasledovaniu Antoina
krétne na mysli to, čo sa deje
dajú likvidáciu vojenských zá- Gizengu.
a hovorí okolo akcie AUTO
OPRAVA:
kladní a evakuáciu všetkých
Plne podporili základné po
STOP, ktorá tak sľubne začala
V článku v 11. čísle Našej Uni- zahraničných vojsk z africké- učky charty a rezolúcií schvápred
niekoľkými
mesiacmi verzity »»Prof. Jindra 50-ročný“ ho územia. Za jednu z najdô- lených na schôdzke šéfov af
Sväzom mládeže .
Nechcem došlo k tlačovej chybe. Prof. Jindra iežitejších úloh považujú ak- rických štátov
Adis
ironizovať prácu, ktorá už bo- ^ ^úcim katedry biochémie a ^“07‘’odhal'ovrnie^póľitľky hrii- Abebe! Bez*výhrad
dprľhlásili
la vykonaná. Stačí však počú- ty uvede9nä katedra bi0iôgie nl bého zasahovania USA do vnú- i k zprávě komisie, ktorá prevat hlasy mladých ludi, hoci F0FUK neexistuje. Opravte si člá- torných vecí Konga a pranie- rokovala otázky africkej jed-i našich študentov, ktorí o ve- nok v tomto zmysle.
•
• * noty.
rovanie všetkých
vojenských
ci hovoria. Autostopových legi
timácií bude naozaj nedostatok
a súčasne s tým prichádza ku
slovu otázka výberu(!) Mož
no, že si k tomu vymyslíme aj
Neznáma tvár cudzej školy rýchlo, prečítali ste, prečítali, vyspelosť? Možno nie, možno
nejaký ten posudok naviac,
ktovie ... Ak pôjde však vý zvnútra, poletuje tu množ tak dáme každému, hrdo ho áno, ktovie, prví ešte nevyšli
voj doterajším smerom, uro stvo neznámych chlapcov a nosí. To neplatí, kamarát, toľ von. A možno si to odložia až
bíme z výbornej myšlienky ne dievčat. Vyobliekam ako ja. ko plieškov, aj my máme, ne pre dalších.
Teraz sa to už nenaučím,
dotiahnutú oficialitu a zástupy Zakrátko som zistil, že' sa po predáme.
Ide to veľmi pomaly, stále stále sa mi to pletie. Je tu
priotrávených ľudí. A tak je náhľajú len tak, z miesta na
naozaj na čase, aby si túto miesto, aby sa niečo robilo. prichádzajú noví a noví. Nie jeden taký ako ja, z Komárna,
polovičatosť aj vo sväzáckej Vymýšľajú si cesty, aby ne ktorí sa ešte učia, na chvíľu vyzerá na dobrého chlapca.
práci začali otvorene vyjavo museli stáť pred dverami na ma opanovala všeobecná ner Ideme spolu do bufetu na só
jednom mieste. Niektorí sa vozita, išiel som bez nej, kľud- du. Kým na nás príde rad,
vať ...
nadnášajú vo sväzáckej košeli. ný. Pribehlo dievča s copami, ajajäj!
Aj mne mamka hovorila, daj ako by ma poznala.
— Ty, vraj sa každého pý
si sväzácku, uvidíš, že to po
— Ty, nevieš, ako sa volá tajú, prečo chce ísť študovať
môže, niekedy aj maličkosť japonský cisár?
práve tento odbor.
hrá veľkú úlohu, ver mi. Ne
— Čo?
— A ty čo?
dal som si, každý je sväzák,
— Ked urobili na toho aten
— Musíš do toho zamiešať
iste to vedia aj na přijímač tát ... Nie, to nebolo vtedy ... trochu takého, že budovanie
kách. A majú tam z čéezem Ako sa len volal... Tak ten socializmu, že chceš prispieť,
môj posudok, písala ho Juca cisár mal nejaký prejav a oni že je tvojím snom budovať a
s Oľgou, všetky písali ony. potom protestovali proti ame tak. Ako v prijímacom dotaz
Nikomu nedali zlý. Všetci sme rickým základniam a potom níku.
Karla Gotta ohodnotili či aktívne pracovali, zapájali sa, ich tam bili a aj ich mnoho
— A ty čo povieš?
tatelia Mladého světa ako náš v triede sme obľúbení, kolek zavreli. Nemôžem si spomenúť
— Že sa mi to páči, čo mám
ho najlepšieho speváka tohto tívni, zaujíma nás šport a naj na jeho meno.
povedať iné?
roku. Časopis Univerzita Kar mä literatúra, samozrejme,
— A načo ti to bude? —
V bufete leje mamička do
lova prináša s ním interview. všetci sme iniciatívni, obetaví. Keby sa pýtala na najlepšieho
Vyberáme z neho:
Nikomu nedali zlý posudok, japonského plavca všetkých odznakového modrofúza čier
— Čo keby si nebol tým, sme extra prvá akosť, vajíč dôb, to je bezpečne Furukava, nu kávu, on si číta staré no
čím si?
ka áčky, čerstvé. Pred sto- v tom sa vyznám, fantastický viny, funí strachom. Ten z Ko
márna mi pomáha svojím kľudvadsiatkou je ich asi dvad človek.
sať, iste ani jeden z nezná
— To skúšajú také veci. Mu dom, ak sa dostaneme obaja
na školu, bude to môj prvý
mych nemá zlý posudok.
síš byť rozhľadený.
• Divadielko poézie pri Fa
Čakám, až príde na mňa rad,
— Čo urobili s tým cisárom? kámoš. Do bufetu vbehla spoj
FUK pod vedením Jiřího Ne- jeden taký, čo mu už fúzy
— Nič neviem, nič neviem! ka: — Už sú prví vonku! — A
točného nacvičuje nový celo rastú, je tu s mamičkou. Na Neprijmú ma, človeče, ako sa čo, a čo? — mamička zajala
spojku pre svojho syna. Miro
večerný program.
triasa sa v modrej košeli, voláš?
robil rok u zememeračov, má
« Na tamojšej fakulte ús štrngoce vyznamenaniami, má
— Dušan.
pešne účinkuje gitarová skupi medzi nimi aj starý PPOV, ten
— Ty, Dušan, ja nič neviem. to dobré, ale čo ja, vytiahol
na v zložení Hospodár, Kadaši, už teda neplatí, kamarát. A Tam sa baby drvia všetkých z tašky kus salámu, delíme sa.
Zoberú, nezoberú, pobehova
Čech, Řekula, ktorá sa pripra odznak „Stretnutie mládeže na povereníkov a ministrov a ja
nie nepomôže.
vuje na STM vysokoškolskej Dunaji“ si tiež nemusel vyle nič neviem!
mládeže.
piť, toho sa zúčastnil každý,
Všetkých povereníkov?
A
(Úryvok z dlhšej prózy
• Pri výmene preukazov ja som bol usporiadateľom pri všetkých ministrov? Copatá
„Milión bazénov vody“,
ČSM na FaFUK majú stále vystúpení dychoviek v amfi mi požičala akési noviny, sú
uverejňujeme ho v rámci
ťažkosti a 90 členov ešte ne teátri. Ak skladal Fučíkov tam všetci, to sa mám teraz
diskusie o prijímacích po
má nový preukaz.
odznak tak ako my, rýchlo, naučiť? Že skúšajú politickú
hovoroch.)

Africkí študenti

Vlado Bednár
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V zjazdemuži SVŠT a ženy UK
Silný odmäk, ťažký sneh a žiadna nádej na zlepšenie počasia vítali
reprezentantov slovenských vysokých škôl na slovenskej Univerziáde
17. februára vo Vrátnej. V kategórii mužov chýbali niektorí z po
predných závodníkov, ale i tak sa na štarte zišla silná konkurencia
42 pretekárov. Prvý deň mal na programe slalom mužov a slalom
žien.
Autor M. Žurek postavil náročnú
trať oboch kôl na svahu Grúňa.
Mäkký, ťažký sneh a úzky pruh
upravenej trate znáročňoval jazdu.
V oboch kolách išiel najlepšie M.
Michelčík z VŠLD Zvolen (36,0 sek.
a 36,0 sek.) a zvíťazil vcelku su
verénne. Druhý v celkovom poradí
J. Uher zo SVŠT figuroval v oboch
kolách na druhom mieste. Tretie
miesto obsadil jeho kolega z bra
tislavskej Techniky P. Klein. Z re
prezentantov Univerzity najvyrov
nanejšie jazdil Dušan Černák, kto
rý obsadil siedme miesto a Vlado
Helebrandt, ktorý skončil na dva
nástom mieste. Martin Chován za
kolísal v druhom kole a Milan
Truban zasa jazdil pomalšie. Skon
čili až v polovici poľa pretekárov.
Ďalší dvaja reprezentanti Univerzi
ty Komenského Seiler a Štefko

v prvom kole zajazdili sľubný čas
a snažili sa v druhom získať ešte
lepšie umiestenie. Obaja však mali
v dolnej časti trate pády a závod
nedokončili.
Štart slalomu žien bol popoludní,
keď sneh už trochu stuhol a trať
sa stala rýchlejšou. Autor trate
J. Gurský vytýčil rýchly, dosť voľ
ný slalom, ktorý mal najnáročnej
šie rýchle horné partie. Na nich
zakolísala veľká favoritka H. Livorová-Števčeková, mala pád, ale
zostávajúci úsek už zajazdila per
fektne. Jej veľká súperka L. Ku
kačková (obe reprezentantky UK)
šla rozvážne, neriskovala _a vypla
tilo sa jej to. Livorovej-Števčekovej už nepomohlo ani vynikajúce
druhé kolo, v ktorom ,,trhla“ sú
perky o skoro dve sekundy. Pekný
čas v druhom kole zajazdila aj

ďalšia pretekárka našej vysokej
školy O. Bacúriková a celkove sa
potom delila o druhé a tretie miesto so Števčekovou. Najväčšie súperky našich žien, pretekárky VŠD
Žilina obsadili až 4. a 5. miesto —
Valsová a Kuhnová. Za nimi bola
opäť pretekárka UK Štipanicová.
Na druhý deň sa počasie trocha
umúdrilo a autor trate T. Šikula
a J. Gurský postavili obrovský slalom opäť na Grúni. Využili všetky
terénne nerovnosti do bránok a tak
obrovský slalom sľuboval veľký
boj. Situácia sa zopakovala. Zvíťazil suverénne jazdiaci M. Michelčík
z VŠLD Zvolen v čase 1,32,4 pred
J. Uhrom zo SVŠT 1,35,8 a J.
Jurčíkom z PI Martin, ktorý už
v špeciále naznačil, že nepovedal
svojím piatym miestom posledné
slovo. Z našich opäť najlepšie išiel
D. Černák, ktorý obsadil šieste
miesto (1,38,6). Ostatným sa na
náročnej trati veľmi nedarilo —
Chován bol trinásty, Helebrandt
päťnásty, Seiler dvadsiaty a Truban dvadsiaty ôsmy. Štefko zopakoval svoj pád a do cieľa nedošiel,

Ženy, ktoré štartovali na skrátenej mužskej trati, mali opäť veľké favoritky v ženách UK. Livorová-Števčeková si vynahradila svoj
nervózny predchádzajúci deň a zvíťažila úplne suverénne časom 0,59,8.
Medzi ňu a Kukačkovú, ktorá skončila tretia časom 1,01,8 sa podarilo
votrieť J. Kuhnovej z VŠD Žilina,
Ďalšie dve pretekárky mali na štartovných listinách napísané opäť UK.
Štvrté a piate miesto patrilo - E.
Štipanicovej a M. Kulíkovej.
Aj v kombinácii, ktorá sa však
hodnotila len neoficiálne, dokázali
naše ženy, že v súčasnej dobe
predstavujú najsilnejšie vysokoškolské družstvo. U mužov v dvojkombinácii pochopiteľne
zvíťazil
Michelčík a ďalšie dve miesta patrili mužom SVŠT Uhrovi a Kleinovi,
Bilancia nevyznela pre nás najhoršie. Potešili hlavne ženy. V silách mužského družstva je však
tiež viac. Oproti svojim súperom
z iných vysokých škôl boli menej
rozjazdení, nemajú k tréningu a
pretekaniu práve najvyhovujúcejšie
podmienky.

V BEHOCH ZVOLEN
V stredu 18. februára skončili svoje zápolenie zjazdári a o týždeň
ich vystriedali bežci. Nemalé starosti s vytýčením tratí usporiada
teľom (katedre telesnej výchovy VŠD Zvolen) opäť narobil rapídne
miznúci sneh. Obetavosť poriadateľov nakoniec situáciu zachránila.

našej univerzity
Aký kulturizmus?
Otázka, či pestovať kulturizmus
alebo nie, sa pred mesiacom dostala aj na stránky Našej univerzity. Vari už ani nebolo potrebné
takto sa pýtať. Táto otázka už bola
v podstate zodpovedaná, kulturizmus bol u nás prijatý oficiálne,
i keď s určitými výhradami a pod
iným názvom. Kulturizmus — atletická gymnastika, alebo najnovšie
vzpieračská gymnastika, sa stala
súčasťou našej telovýchovy. Zrodila sa nová vec a my akosi nevieme,
do akých plienok by sme ju mali
obaliť, nevieme ako s ňou ďalej aj
keď sa o to pokúšame. O kulturizme sa popísalo za ten krátky čas
dosť, slovo do diskusie povedali
laici, kulturisti i telovýchovní pracovníci. Počuli a čítali sme mnoho
triezvych, no i celkom nesprávnych
názorov.
Rozhodne nemožno súhlasiť s názorom tých, ktorí kulturizmus, ako
,.výplod buržoáznej morálky“, jednomyseľne odsudzujú a nevidia v
ňom nič športového. Domnievajú
sa, že kulturizmus je iba nafukovanie svalov a hrudníkov. Lenže
nafúknutie hrudníka aspoň o niekoľko centimetrov si vyžaduje dlhší
pravidelný tréning, správnu životosprávu a najmä pevnú vôľu. Zdá sa
mi, že práve pevná vôľa nám mnohým chýba a keby sme si kulturizmom vypestovali aspoň pevnú vôľu, bol by pre nás užitočný. Lenže
pravidelným cvičením si môžeme
vypestovať aj nejaké tie nafúknuté
svaly, v ktorých sa určite nájde aj
trocha sily a tak sa kulturizmus
môže stať pre nás užitočný dvojnásobne. Odporcom kulturizmu by
ste to však vysvetľovali zbytočne,
rozumnejšie by im bolo dať — činky do ruky. Samozrejme, ak by sa
nenafúkali.
Napriek častým hlasom proti, via-

cerí telovýchovní pracovníci sa zhodujú v tom, že podstata kulturizmu
je správna. Jeho zakladatelia mali
na mysli predovšetkým zdravie človeka, rozvíjanie jeho sily Vytrvalé
cvičenie s činkami napravilo mnohé
útle postavy, mnohým ľuďom vrátilo sebavedomie. Postupom času sa
však na kulturizmus nalepilo veľa
zlého a terajší kulturizmus na Zápáde, prehliadkami krásy stráca
charakter športu. Nie, takýto kulturizmus nepotrebujeme. Načo sa
vytŕčať na prehliadke, dievčatá si
nás nevšimnú aj bez toho? Či nie,
kulturisti? Sú svaly našou najsilnejšou stránkou? A jedinou?
No cvičiť, aby sme boli silní,
zdraví, aby sme mali peknú postavu, to môžeme. A nielen môžeme,
mali by sme a všetci. Kontrolné
previerky na našich vysokých školách ukázali, že telesná zdatnosť
mládeže je neuspokojivá. Sami najlepšie vieme, ako to vyzerá na fakultných preboroch v plávaní, ľahkej atletike, o cvičení na telovýchovnom náradí ani nehovoriac,
Nejedným robí ťažkosti obyčajný
kotrmelec a na bradlách sa im
podlamujú ruky. Nuž, tak to býva,
keď sa na telocvik chodí jedine pre
zápočet.
A práve tu by sme si mohli pomôcť i kulturizmom. Využiť ho na
prípravu cvičencov pre nejaký druh
športu. Aby sila a energia, ktorú
cvičením nadobudneme, mohla byť
aj správne zužitkovaná. Dať kulturizmu správnu formu a správny
smer — to je úloha pre telovýchovných a v nemalej miere i pedagogických pracovníkov. Kulturizmus sme prijali, povedali sme áno,
povedali sme A, ale B nám akosi
primrzlo na jazyku. A bolo by treba povedať celú abecedu.
S. BREČKA

Športová komisia ROH pri Lekárskej fakulte sa snaží umož
niť svojím zamestnancom cvičenie po celý rok. Podarilo sa
jej vybaviť na 3 hodiny týždenne krásnu halu na Pasien
koch pre zamestnancov LFUK, ktorí túto možnosť veľmi ra
di využívajú. Pravidelne sa ich tu schádza okolo 40. Najväč
šiu zásluhu na úspešnej činnosti športovej komisie má jej
predseda odb. asistent M. Prekop. Na obrázku je časť za
mestnancov LFUK pri volejbale v hale na Pasienkoch.
.Text a foto: dr. Jozef Mentel

U hltačov kilometrov na dlhých bola druhá a E. Barčíková (PI B.
lyžiach ovládli špičku pretekári Bystrica) obsadila tretie miesto.
(vš)
VŠDL zo Zvolena. Patria im všetky
prvenstvá a zdá sa, že na tejto
škole sa rodí nové stredisko slo oooooooooo
venského bežectva. Beh na 15 ki
lometrov sa uskutočnil 22. februá
ra. Zvíťazil Ivan Králik 0,58,06 min.
pred Marianom Weberom 0,59,04
min. Obaja sú z VŠDL Zvolen. Re
putáciu Bratislavčanov zachraňoval
tretím miesto A. Urbanec zo SVŠT,
Pavol Šovčík z UK obsadil až tri
náste miesto.
U žien si tiež zvolenské družstvo
nenechalo ujsť príležitosť potvrdiť
svoje kvality Zvíťazila mladá a ná
dejná K. Privitzerová, ktorá na 5
km dosiahla čas 23,59 min. E. Plšíková (UK Bratislava) 25,08 min.

Náš záber je zo súboja zagrebských volejbalistov, finalistov
EPM s našou Sláviou. O zápase sme písali v minulom čísle.

O MAJSTRA ITVS
Fakultný výbor ČSM pri In
štitúte telesnej výchovy a
športu poriadal 12. marca
v krytej atletickej hale Slodob
pre svojich poslucháčov medziročníkové
majstrovstvá
v ľahkej atletike. Na štarte
sa zišlo do 35 pretekárov zo
všetkých ročníkov. O titul zim
ného majstra ITVŠ bojovali
muži v 5 a ženy v 3 disciplí
nach. Najlepšiu úroveň mali
preteky mužov v skoku do
diaľky, kde prví dvaja sko
čili za 6 m hranicu. Výkon za
znamenaný na papieri síce ne
ukáže skutočnú kvalitu sko
kov, ale tu treba vziať do úva
hy skutočnosť, že rozbežište
bolo kratšie a teplota v hale
bola okolo 2 stupňov (za po
dobných podmienok, v tej istej
hale, dosiahli pred týždňom
čs. reprezentanti Bílek a Solčáni skoky 678 resp. 672 cm).
Pekné výkony dosiahli aj trojskokani a výškar Lengyel(zao
stal sa svojím „podstrešným
slovenským rekordom 7 cm).
Výsledky:
Muži: 30 m 1. Filo (TV-S V.
roč.) 4,0 sek., 2. Kubán (TV
III.) 4,0 sek., 3. Mačuga (TV
B III.) 4,1 sek. 30 m prek. 1.

Štoček (TV-Z III.) 4,4 sek., 2.
Miklovič (TV II.) 4,5 sek., 3.
Havaši (TV I.) 4,6 sek., trojskok
1. Filo 12,76 cm, 2. Kubán 12,57
cm, 3. Miklovič (TV II.) 12,26
cm, skok do diaľky 1. Filo 616
cm, 2. Kubán 607 cm, Libič
(TV-Z I.) 591 cm, skok do
výšky Lengyel (TV-R IV.) 190
cm.
Ženy: 30 m 1. Bartošová
(TV-M I.) 4,7 sek., 2. Gavorová (TV-M I.) 4,9 sek., 3. Du
bovská (TV-Z I.) 5,3 sek.,
30 m prek. 1. Gavorová 5,3 sek,.
2. Bartošová 5,5 sek., skok do
výšky 1. Gavorová 140 cm, 2.
Záhorská (TV III.) 135 cm.
V súťaži ročníkov, podľa
bodovacieho kľúča 4—2—1 za
1.—3. miesto, je nasledovné
poradie: muži: 1. V. ročník 16
bodov, 2. III. ročník 11 bodov,
3. IV. ročník 4 body, 4. II. roč
ník 3 body a 5. I. ročník 2 bo
dy, ženy: 1. I. ročník 17 bo
dov, 2. III. ročník 2 body.
V celkovom hodnotení zvíťa
zili poslucháči I. ročníka s 19
bodmi pred V. ročníkom 16 bo
dov, III. ročníkom 13 bodov,
IV. ročníkom 4 body a II. roč
níkom 3 body.
Štefan Dubrovay, ITVŠ

Jednou z najväčších opôr pr
voligovej Slávie je výškar
Lendel. V hale skočil sloven
ský rekord 197 cm. Vonku by
to malo ísť konečne cez dva
metre.
Oštepárka Dubovská sa v tré
ningu venuje i guli.
Jednou z najmladších zvereniek odborného asistenta Jo
zefa Čechvalu je prváčka Babiarová.

Trénujú naozaj
O dôležitosti a význame
tvrdej zimnej prípravy v ľah
kej atletike dnes nikto nepo
chybuje. Zima je pre atléta
obdobie, kedy má nazbierať
potrebnú silu, obratnosť, rých
losť a vybrúsiť techniku jed
notlivých disciplín.
Telovýchovné stredisko je
svedkom zimnej prípravy atlé
tov z ITVŠ. Stačí spomenúť
len mená výškarov Lendela,
Rožánka, V arg ovej a Gavorovej, bežcov Molnára a Hudáčkovej, vrhačov Antona Ihringa, Dubovskej a Sirotnej adesaťbojára Petra Ihringa. Títo
už niečo v slovenskej ľahkej
atletike znamenajú a viacerí
z nich sú oporami prvoligových
družstiev Slávie.
K tréningu im slúži okrem
dráhy aj hala, v ktorej sa za
meriavajú hlavne na techni
ku a je veľmi užitočná najmä
pre výškarov, ktorí pod vede
ním odborného asistenta Šimonka trénujú až 5-krát do
týždňa a už teraz pred začiat
kom sezóny majú dobrú for
mu. Platí to hlavne o Lendelovi, ktorý má dokonca nový
slovenský rekord v hale výko
nom 197 cm, ale i minuloroč
ná víťazka Univerziády v Ko
šiciach Vargová a další výškari a výškarky sú v dobrej
forme a budú patriť medzi
opory svojich družstiev. Medzi
tie bude patriť aj Anton Ihring,
ktorý patrí vo vrhu guľou a
v hode diskom medzi najlep
ších v republike. Je však na
škodu, že tento húževnatý a
vytrvalý športovec trénuje bez
trénera, čím je čiastočne brz
dený jeho rast.
Za niekoľko týždňov sa zač
ne ľahkoatletická sezóna. Tá
ukáže najlepšie nabehané ki
lometre, množstvo potu v tré
ningu i to, kto koľko hodín
strávil v telocvični a na dráhe.
Pretože v atletike sa zimná
príprava nedá podviesť.

Ako diskutoval

JERZY WITHIN----Diskusie pred televíznymi kame
rami, pred rozhlasovým mikrofó
nom a v tlači, ktoré sú dnes také
obľúbené, často prinášajú poslu
cháčom sklamanie. Z nepochopiteľ
ných dôvodov sa totiž stáva, že
diskutujúci v rozpore so všeobecne
dodržovanými zásadami naprosto
bezostyšne naväzujú na určenú té
mu, miesto toho, aby hovorili o nie
čom celkom inom a titul diskusie
považovali za obyčajnú bezvýznam
nú metaforu, ako to očakávajú po
slucháči a čitatelia. Preto uverej
ňujeme desať a pol podrobnej rady,
ktoré zaručujú úspešnú účasť v
diskusiách. Venujeme ich všetkým,
ktorí sa budú — možno už za ho
dinu — s nami, smädiacimi po po
znatkoch, niečím deliť.
Rada prvá: Hovor pomaly, dlho,
koktaj. Pamätaj si, že Angličania
koktajú tiež.
Rada druhá: Nezačínaj prvý.
Počkaj. Aspoň tak predĺžiš dojem,
že povieš niečo zaujímavé.
Rada tretia: Nenaväzuj na slovo
predrečníka. Naväzovaním ho neza
chrániš, ale môžeš omylom ukázať
vlastnú ignoranciu.
Rada štvrtá: Nesúhlas. To veľmi
oživí diskusiu, bez toho, že by ťa
to zaväzovalo k vyvracaniu názorov
predrečníkov, s ktorými nesúhlasíš.
Rada piata: Prerušuj hovoriaceho
v polovičke vety. Ak nemáš čo
povedať na celú vetu, stačí aj po
lovica.
Rada šiesta: Nepozeraj sa ner
vózne na hodinky. Každá minúta
má cenu koruny (vypláca sa za
týždeň pri pokladni).
Rada siedma: Pokyvuj súhlasne
hlavou, keď hovoria iní. Pamätaj
si, že v situácii, kedy nemáš čo
povedať sám, i kývanie hlavou je
výrazom aktívnej účasti na diskusii.
Rada ôsma: Odvolávaj sa. Na
známe autority: ,,Rozprával mi
Skobelcin, keď sme sa kúpali v Mamai.“ (Vedec.) ..Ernest (z diskusie
samozrejme vyplýva, že Heming
way) mal rád melodrámy“. (Spiso-

Oslavy SNP
PRVÁ LASTOVIČKA. Na Filozo
fickej fakulte usporiadali 19. III.
prvú besedu o SNP. O koreňoch,
podmienkach a predpokladoch vzni
ku SNP rozprávali na nej doc. M.
Hysko, inž P. Stahl, dr. J. Šoltés,
dr. F. Vašečka a prof. D. M. Krno.
Beseda bola veľmi živá a stretla sa
so živým ohlasom.

vateľ.) Odvolávaj sa i na neznáme
autority, mená si môžeš vymyslieť
sám, nikto z účastníkov diskusie
sa neprizná, že ich nepozná. Diela,
najlepšie sú zahraničné, názvy uvá
dzaj v orginálnom znení, to budí
väčšiu pozornosť. A zeme, ktoré
si navštívil, čím vzdialenejšia kra
jina, tým nedbalejšie vyslovuj jej
meno.
Ríá5a deviata: Tykaj a mykaj.
Tykaj: ,.Preháňaš, Jozef“. A my
kaj: ,,My umelci, my vedci“. Tykanie a mykanie vytvára potrebný
odstup od obecenstva a robí na
poslucháčov a čitateľov obrovský
dojem.
Rada desiata: Rozsievaj okolo se
ba vtipy. Najlepší je nejaký starý
vtip ako začiatok diskusného prí
spevku. Vtip nemá priamo súvislosť
s tvojím diskusným príspevkom,
pretože: a) taký vtip ľahšie náj
deš, b) bude to považované za
narážku, čo zlepší mienku o tebe.
Rada desať a poltá: Buď priro
dzený a nenútený. Najlepšie to
zdôrazníš pred filmovou alebo tele
víznou kamerou, ak si budeš čistiť
okuliare, podopierať si bradu jed
nou i dvoma rukami, diskrétne
zívať, vŕtať sa v zuboch alebo
v nose, pokašliavať — a to všetko
v dobe, keď iní účastníci diskusie
hovoria.
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