Výzva ■■■
vysokoškolskej
rady
Blíži sa leto 1964. Ako každý
rok. rozídu sa poslucháči vy
sokých škôl do všetkých kútov
našej vlasti, aby na prázdnino
vých brigádlach, na dedinách,
v priebehu svojej praxe v zá
vodoch a úradoch pomáhali
nášmu národnému hospodár
stvu. Zostane však dosť času
na zaslúžený odlpočinok. Želá
me všetkým študentom a štu
dentkám čo najpríjemnejšie
osvieženie pri vode, v lesoch,
na turistických cestách, pri
poznávaní kultúrnych a prírod
ných krás našej krajiny. Vy
zývame všetky fakultné výbory
ČSM, aby za pomoci vedenia
fakúlt organizovali v lete
prázdninové tábory, na ktorých
by našli osvieženie tak študen
ti z ich školy, ako aj študenti
bratských či sesterských fa
kúlt našej republiky. Vyzýva
me fakultné výbory ČSM, aby
sa chopili organizátorskej prá
ce a aby v priebehu prázdnin
pre svojich členov pripravili
radlostné osvieženie v prírode
a načerpanie nových síl do no
vého školského roku.
Vysokoškolská rada ÚV ČSM
Žiadame FV ČSM, aby zais
tili prejednanie výzvy a pokú
sili sa za pomoci katedier te
lesnej výchovy aspoň jeden let
ný tábor zorganizovať.
Kresba od Jarky Líkařovej

Braz co?
Promócia,
fanfáry,
gratulácie,
vychádzaš do života, si absolven
tom. Ani tak celkom do života ne
vstupuješ, aspoň tak súdia tvoji
kolegovia, ktorí odchádzajú na vý
chod, pretože ty ostávaš tu, máš
pracovať ako asistent. Si tým mier
ne ohúrený, trochu závidíš svojim
kolegom, máš pocit, že ti niečo
uniká, čítal si Kuznecova a mladú
sovietsku prózu, máš chuť na veľ
ké činy, ale v duchu si vlastne rád,
že je tomu tak. Presvedčíš sám
seba, že veľké činy možno robiť aj
v Bratislave, máš v sebe strašne
veľa elánu a pred sebou prázdniny.
Tí zlomyselnejsí z tvojich kolegov
sa pýtajú, kde budeš bývať, 'ale ty
si veľmi ľahkomyseľný (ako sa
ukáže neskôr), s veľkým optimiz
mom vyhlásiš, že to je predsa ma
ličkosť a odídeš na prázdniny. Po
tom prázdniny skončia a ukáže sa,
že to maličkosť nie je. Nejaký čas
bývaš v internáte, presviedčaš svo
jich známych z nižších ročníkov,
že to bude len veľmi krátko. Riziko
je neobyčajne veľké, pretože
si
u vrátnikov postavou veľmi zná
mou z pobytu v študentských ča
soch, so záujmom sa informujú,
či si ešte neskončil, pripadáš si
trocha ako Daniel v jame levovej.
Začneš sa spoliehať na svojich pria
teľov a známych. Keď však začneš
o byte, ukáže sa, že tých priateľov
ani nemáš tak veľa. Potom je tu
ešte národný výbor, naklepeš žia
dosť na tri strany, zdôvodníš ohro
zenie svojej vedeckej činnosti,
v podatelni sa na teba pozrú s veľ
kým súcitom, musíš vynaložiť po
riadnu námahu, aby si ich preho
voril a žiadosť prijali. Aj tak zahundrú, že budú musieť požiadať
0 nové priestory pre uskladňovanie
žiadostí. Keď vystriedaš bývanie
u všetkých svojich priateľov a zná
mych a tým ich definitívne všet
kých stratíš, spávaš v predizbe
1 komore, na chodbe i v kúpeľni,
získaš
absolútnu
prispôsobivosť
akémukoľvek prostrediu, zrazu si
povieš: zákon, je tu predsa zákon,
podľa ktorého ti má zamestnávateľ
zabezpečiť ubytovanie. Ukáže sa
však, že v prípade univerzity je to
predpis vysoko teoretický. Je tu
síce Pavlovák, to áno, ale pokiaľ si
slobodný, tak sú tvoje šance hlboko
pod nulou, pretože tam čakajú na
každú izbu rodiny s deťmi, ty si
slobodný a preto podľa všetkej lo
giky nepotrebuješ zatiaľ obývateľný

priestor. Známi, ktorí sú neinfor
movaní o tvojich príjmoch ti po
radia, aby si sa zapísal do bytového
družstva, keď však zvážiš svoje fi
nančné možnosti, tak zistíš, že sa
termín nasťahovania stráca do nedoziernej diaľavy. Zainteresovaní ťa
utešia, že nemusíš smútiť, pokiaľ si
slobodný ani tak nie je isté, že
by ťa vzali do poradovníka.
Potom je už len jediná možnosť.
Podnikáš pešie túry po odľahlých
končinách Bratislavy, málo sa zja
vuješ na fakulte, vyzeráš zničený.
Ak máš šťastnú hviezdu, výsledok
sa dostaví o niekoľko týždňov. Na
šiel si si privát! Zisťuješ, že naozaj
aj v Bratislave možno robiť veľké
veci. Pri vypočutí výšky nájomné
ho ti vstávajú vlasy dupkom, naj
radšej by si vstal aj ty a odišiel,
ale je ti jasné, že to nemôžeš uro
biť. Urputne premýšľaš, z čoho bu
deš žiť ak zaplatíš nájomné, me
dzitým na pol ucha počúvaš, čo
všetko nesmieš v byte robiť a toho
je nemálo. Keď si už myslíš, že je
koniec, pani domáca sa pýta, vy ste
učiteľ, to je ohromné, môj syn
chodí do siedmej triedy a nejde
mu matematika, samozrejme, že sa
budete venovať každý deň aspoň
hodinu. Ale musíme to dodržať, vie
te byt dnes zháňajú mnohí. Máš
možnosť konštatovať, že s jednou
špecializáciou na svete nevyžiješ.
Nepozostáva ti nič iného, môžeš
závidieť svojim kolegom z tech
niky, ktorým zabezpečujú ubytova
nie v internáte. Aj tým, ktorí robia
vo výskumných ústavoch pretože
tam sa aspoň dá spávať. Tvoja sna
ha mnoho a mnoho študovať akosi
nepriniesla celkom svoje ovocie,
mal by si si napríklad robiť výpisky,
ale predbežne si ich nemáš kde
uložiť. Je tu síce zákon, ale ti nič
nepozostáva ako závidieť svojim
kolegom na vidieku, ktorí ho môžu
aj využiť. Starší kolegovia ťa mier-nia, nie je dôvod na rebelovanie,
aj my sme tak bývali. Je tu teda
— nebojím sa povedať — problém
už niekoľko rokov. Písal o ňom
Kultúrny život pri výročí SVŠT, tý
ka sa niekoľko desiatok mladých
asistentov a o jeho riešení sa za
tiaľ, myslím, neuvažuje. Zrejme ne
pozostáva nič iného ako dúfať, že
program vyriešenia bytovej otázky
do roku 1970 zahrňuje aj slobod
ných a bezdetných.
Gabriela Žibritová

DROBNICE
A Na univerzite v americkom me
ste Connecticut sa konal „ples bu
dúcnosti“. Zúčastnilo sa ho 500
študentov a študentiek, ktorí boli
rozdelení na viac-menej ideálne
dvojice podľa elektronkového počí
tača I. B. M. 7040.
Každý z účastníkov najprv udal
svoje fyzické, normálne a intelek
tuálne vlastnosti a označil tie, kto
ré hľadá u svojho proťajšku. Riad
ne zaznamenané údaje boli dodané
elektronkovému počítaču, aby mo
hol určiť najvhodnejšieho partnera
alebo partnerku.
Podľa všeobecnej mienky prí
stroj dosť dobre obstál, i keď sa
musel vyporiadať s ťažko riešiteľ
nými problémami. Väčšina dievčat
totiž žiadala partnera nie príliš
bujného temperamentu, kým chlap
ci chceli společnice, z ktorých by
sa nevykľuli ,,ľadničky“.
Skutočnosť, že väčšina mladíkov
hľadalo dievča zvodnejšie, ako boli

oni sami, nespôsobila však žiadne
ťažkosti, aspoň na papieri: 85 pere.
dievčat „ďaleko presahovalo prie
mer“ pokiaľ ide o fyzickú krásu.
(ľHumanité, 28. apríla).
^ Filologická fakulta Jagellonskej univerzity v Krakove dostala
pri príležitosti 600. výročia založe
nia tejto univerzity novú budovu
pomenovanú Collegium Paderevianum. Nová budova bola totiž po
stavená z prostriedkov, ktoré kra
kovskej univerzite odkázal význam
ný poľský hudobný skladateľ Igna
cy Paderewski.
Tridsiatim významným poľským
i zahraničným vedcom a umelcom,
m. i. dvojnásobnému laureátovi No
belovej ceny — americkému profe
sorovi Linusovi Carlovi Paulingovi
a ukrajinskému básnikovi Maximovi
Rylskému bude v novej univerzit
nej budove udelený titul doctor
honoris causa.

T)lénum vysokoškolskej rady v Prahe prerokovalo
na svojom poslednom zasadnu
tí skutočne aktuálne otázky
týkajúce sa štúdia na vysokých
školách. Prijali niekoľko závaž
ných uznesení. Vyberáme z nich
to najpodstatnejšie.
Výrobnú prácu študentov
treba obmedziť na maximálny
rozsah 8 týždňov, jej členenie
ponechať v právomoci fakúlt.
Náplň treba organizovať tak,
aby zodpovedala odbornému
zameraniu štúdia. Na humanit
ných smeroch treba doterajšie
formy výrobnej práce zrušiť,
viac využívať odbornú prax,
spojenú so štúdiom. Pred za-

Čo bude v septembri
lepšie
hájením I. semestra zaradiť
brigádu v dĺžke 2—4 týždne,
organizovať ju bude dekanát.
Nie je možné zlučovať dobro
voľnú sväzácku aktivitu s po
vinnou výrobnou prácou. Bude
me dbať o to, aby nedochá
dzalo k nahradzovaniu odbor
nej praxe manuálnymi formami
brigádnickej činnosti.
Ďalej sa plénum zaoberalo
otázLáral týkajúcimi sa čisté
študijných problémov. Výber

pháčov a materiálnym a kádro
vým vybavením treba urýchle
ne riešiť výstavbou nových ka
pacít, zlepšovaním vybavení a
zlepšovaním podmienok pre
kvalitatívny a kvantitatívny
rast vysokoškolských učiteľov.
Chceli by sme organizovať
systém štúdia tak, aby rozho
dujúcou previerkou schopností
úspešného absolvovania vyso
koškolského štúdia bol už L.
ročník. Kritériom plánu práce
vysokej školy musí byť predo
všetkým kvalita jej absolven
tov, Sväzácka organizácia je

poslucháčov na vysoké školy
je potrebné skvalitniť. Bude sa
to robiť sprísnením prijíma
cích pohovorov; postupným za
vádzaním odbornej a talento
vej skúšky do I. ročníka. Roz
hodujúcim kritériom pre pri
jatie na vysokú školu musia
byť odborné a talentové pred
poklady. Nechceme trvať na
splnení smerného čísla na úkor spoluzodpovedná za študijnú
kvality. Existujúci rozpor me morálku
študentov,
pričom
dzi smernými číslami poslu- každý študent
si zodpovedá
sám za svoje študijné výsled
ky.
.
Je nutné preskúmať šírku
špecializácie v jednotlivých
je to už tak, že všetko ne- mater — historik, už desať ro- ko učila, ale vidíte — knihy si odboroch z hľadiska potrieb
J známe láka a priťahuje, kov pracuje tu v knižnici. A ma udržali. Je to práca krás- národného hospodárstva. Odpoláka nás nazrieť do zákulisia, súčasť katalógov, náučný slov- na, mám ju rada, nesmiete si rúčame, aby študent získal
pozrieť tam, kde sme ešte ne- ník, riadiaci, upozorňujúci, vy- ju však predstavovať ako ne- úzku špecializáciu až v post
boli.
ili: Aa koľkokrát sa stáva, že
x~ svetľujúci, sa pomaly v našich náročnú, potrebuje celého člo- promočnom štúdiu. Má sa zvýnevidíme ani veci, ktoré sú očiach mení na človeka s mno- veka. Prišiel sem raz jeden sú- šiť podiel hodín profilových
okolo nás a sú iba trocha skry- hými záujmami — miluje kla- druh, vraj: chcel by som tu predmetov v učebných plánoch
té, bez ktorých by sme si ne- sickú literatúru, jeho najväč- pracovať, inak prednášam v a im podriadiť predmety širvedieli predstaviť normálny beh ším koníčkom je však hudiob- Prešove, ale však na to i tak šieho vedeckého základu; ponášho študentského života. Kto ná história. Slovensko — poľ- stačím. Vidíte aké sú skreslené sjiniť teoretický a humanitný
z nás nebol v Univerzitnej ské hudobné vzťahy, ale hlavne názory na našu prácu. Ale nie- charakter vysokoškolského štúknižnici? A dojmy z nej: kata- Beethoven, jeho pobyt na Slo- čo zaujímavé pre vás: máme ^ia
ii. čitáreň, pani• za
- pultom, vensku, o ktorom bolo toľko veľké plány, adaptujeme, prilóg,
Musíme radikálne zlepšiť
kniha odkiaľsi — vložím ju do polemík (a zapojil sa do nich stavujeme a pre študentov predpoklady pre individuálne
tašky, odchádzam. A čo je
'* on) — to je láska súdruha pravdepodobne už na budúci štúdium: zainteresovaním vy
tým? Dômyselný, zložitý me- Kíodnera, nášho prvého nezná- rok budeme mať dve novinky: sokoškolských
učiteľov
na
chanizmus a či ľudia so všet- meho.
Kolektívnu študovňu bez dozo- urýchlenom vypracovaní učebkými svojimi vlastnosťami?
ru,
ru. kde sa bude študovať vlast
vlasť- njc a script, ťažisko výuky_prená literatúra — tam sa môžete niesť do práce s menšími ko
Hattalova príbuzná?
spolu i radiť a rozprávať, a po- lektívmi a jednotlivcami, preto
Muž spomedzi katalógov
Hej, to som, po mužovi, i keď tom študovňu učebnej literátů- kladieme 'väčší dôraz na cviče
Nenápadný, strednej postavy trochu vzdialená, píšem sa však ry, budú v nej učebnice a nja a semináre; postupne mu-jí sa
__ nám skoro
_i---- súčasťou
len s jedným t. Sme vlastne skriptá, myslím, že je už veľmi sírne znižovať počty hodín v
— zdá
inventára. Skromný, trvá to kolegovia — študovala som na potrebná. Čo rada čítam? Mám takej miere, v akej sú zabez
hodnú chvíľu, než sa rozhovorí Univerzite nemčinu — filozo- deti, sledujem ich záujmy a pečené podmienky pre samo
aspoň trochu o sebe. A tu sa fiu, pravda, nebolo to včera, tak som sa dostala i k moder- statné štúdium; bez zníženia
dozvedáme, že súdruh Klodmer Už vtedy som pracovala ako
nárokov na vedomosti poslu
je odchovancom našej Alma knihovníčka, potom som krát(Dokončenie na 2 strane)
cháčov znížiť terajšiu infláciu
^ Stredoslovenské hotely so strediskom v Ru skúšok, rovnako aj suplovanie
žomberku požiadali Filozofickú fakultu UK v Bratis skúšok klasifikovanými zápočlave o pomoc v letnej turistickej sezóne. Přihlásit tami.
sa môžu všetci vysokoškoláci, ktorí aktívne ovlá- ' Ďalej
prerokovalo plénum
Študovňa je do posledného kresielka zaplne
dajú aspoň jeden svetový jazyk Potrebné a vítané n;ektoré otázky odbornej pra
ná. Atmosféra ničím nelákavá. Hlavy hlboko
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sú
nemčina, angličtina,
francúzština.
Vysokoškoláci,
xe. Navrhli tiež nové zásady
sklonené hltajú strany hrubých skript. Fajče
využite príležitosť!
štipendijného poriadku pre vy
nie zakázané!
soké školy, ktorý má vojsť do
Zo susednej izby sa prediera do Študovne
platnosti 1. septembra 1964.0
tenor Gotta. Dvere sa pravidelne každých päť
A O zriadení motokurzu sa na Filozofickej fakul tomto poriadku budú diskuto
minút s vŕzgotom otvárajú. Zjavujú sa v nich
te
hovorí
už
pekných
pár
mesiacov.
Teraz
už
ko
zvedavé oči, ktoré hľadajú kúsok voľného nečne pristúpili od slov k činom. A tak už v budú vať jednotlivé FV ČSM a po
miestečka. Zbytočne.
com školskom roku sa budú môcť záujemci o vodič prerokovaní ich pripomienok
Zostáva teória dvoch možnosti. Izba so šies
ský preukaz prihlásiť na fakultnom výbore. Kurz a návrhov vypracuje vysoko
timi posteľami, alebo, a to je oveľa lákavejšie,
bude poriadať Fakultný výbor ČSM pri FFUK v spo školská rada definitívne- Zása
lupráci so Sväzarmom.
-Kš- dy.
slnko a deka.
Zatiaľ na študovni, sklonené hlavy akoby
zabudli na vonkajši svet. Len občas sa hlava
HoČník IX.
Ííslo 19.-20
zdvihne, za sklom je nádherný deň, ľudia so
slnkom vo vlasoch, Dunaj je akýsi mäkší, tep
lejší. Ako Damoklov meč visí myšlienka, pod
ktorou ša hlavy hlbšie skláňajú.
Sivá kôra mozgová registruje celé pasáže
z kníh. Ostáva ešte niekoľko strán a niekoľko
hodín. Čierna káva osviežuje. A potom znova
všetko prelistovať.
Opakovanie je matkou múdrosti:
Ráno je subjekt ovládaný nepríjemnými po
citmi vyplývajúcimi z nevedomosti. Talizman
a šťastie sú na skúške prepotrebné. Ľavá noha
vychádza prvá z dverí, za chrbtom sa nesie:
„Zlom väz!“ — odhodlanie a viera v seba sa
spojili.
Existuje teória dvoch možností, bud—alebo.
Bratislava 20. VI. 1964
1 Kčs
Viera Kuchárová

Neznámi v pozadí

Atmosféra

kí

asa
niverzita

KTO CHCE ODDYCH
Chceme, aby naša univerzit
ná chata bola ešte krajšia a
aby sme v nej mohli čím prí
jemnejšie tráviť zaslúžený od
dych. K tomu však treba ešte
všeličo vybudovať, ako naprík
lad detské a volejbalové ihris
ko, malý bazén, parkovisko, ale
najmä vysádzať kvety a zeleň
všade tam, kde donedávna bolo
stavenisko. Preto podľa plánu
s. Čejku a pod odborným ve
dením záhradníka s. Borodáča
z botanickej záhrady treba,
aby sme sa pustili ešte na pár
týždňov na našom URZ do ro
boty.
Na brigády sa prví prihlásili
súdruhovia z ŠD SNP v Hor

skom parku a z Rektorátu. Is
te ani ostatní neostaneme za
nimi. Brigádničí sa celý máj
a jún. Komisia pod vedením s.
Majerčíka z Rektorátu UK or
ganizuje
KAŽDÝ DEŇ O 7.00 HOD. RÁNO
odchod auta s brigádnikmi na
URZ z univerzitného dvora,
alebo z miesta určeného podľa
želania fakulty. ZV ROH zabez
pečil na URZ každému brigád
nikovi obed zadarmo. Teda zá
kladné pracovné podmienky sú
zabezpečené. Preto nezabudni
te prísť aj vy pomôcť dobu
dovať naše Učebno-rekreačné
zariadenie na Pieskoch.
-1-

Zasa zvoní. Už sú štyri...
už je štyri päť. Ale z postele
sa mi nechce. Ľahol som si o
jedenástej a o štvrtej vstá
vam. S námahou otváram oči.
Nič sa nedá robiť, vstať tre
ba, treba do školy. Na seminár
som sa učil dosť. Som dlobre
pripravený.
Vlak zapíska, trhne a ... už
som zaspal. Predsavzatie, čítať
vo vlaku skriptá, sa stratilo.
Pomaly je tu Bratislava. Po
stupne sa preberám. Na sta
nici si trochu umyjem tvár,
aby som nevyzeral tak ospalo
a bežím na električku.
Počaš prednášky,
neviem
prečo, skoro nevnímam hovor
učiteľa. Stále a stále sa mi
chcú otvárať ústa.
Ale už je tu seminár. Čože?
To som ešte nepočul. Odkiaľ
to tí chlapci berú? Je prav
da, majú sa lepšie. Jeden
z izby dačo počuje alebo po
číta. povie ostatným. Fakt sa
stáva stredobodom záujmu a

Problém
a
problémiky
venuje sa mu náležitá pozor
nosť. Takto, hoci i nechtiac,
je podmienené to, že chlapci
v internátoch akosi plnšie ži
jú. Ty sám prídeš, sám sa učíš,
sám so sebou diskutuješ, sám
si oponuješ ... stále sám. Sám
nepostrehneš to, čo postrehne
druhý. Sám si nedokážeš tak
oponovať, ako by ti oponoval
druhý. Alé ani sám neprenik
neš do hĺbky učiva. Žiada to
od teba väčšie vynaloženie
úsilia. Viac energie. Tam sa
jeden naučí, zaujme ho dtáky
problém z množstva, začne na
hlas uvažovať a už sa vytvorí
diskusia. A nie sú to problé-

Neznámi v pozadí
(Dokončenie i 1 str )
nejšej literatúre. A poviem
pravdu — páči sa mi. I Blažková, nemorálnosť na nej hľadám
stále márne. Ešte sa chcete
pozrieť do skladu? Hneď vám
tam zatelefonujem. Dovidenia
a veľa šťastia v štúdiu! — Zatvárame za sebou dvere s ozmačením Oddelenie styku s čitateľmi; ďalší z neznámych dostal svoju tvár.

Bazén s oneskorením

Labyrint na poschodí
~
---------------------Vždy sme si predstavovali
knižné sklady v pivniciach,
presviedčal nás o tom i výťah
v čitárni. Zdanie však klame,
výťah vozí knihy zhora a hlavná časť skladov je na druhom
poschodí. Kníh v regáloch je
už viac ako milión a sú ešte
aj nezaradené — dolu v pivníciach. A sú tu aj vládcovia

Študenti,ubytovaní v interdostávajú brigády
potrebný
náte SNP Horskom parku
spád.
si už zvykli „chladiť sa“ každé
S brigádami sa začalo poleto v bazéne kúpaliska, ktoré merne neskoro. Teda i kúpanie
sa nachádza neďaleko ich šti4 začne oproti predichádizajúcim
dlentskéhodomova. Tento
rok rokom súmerným oneskorebol však dio určitej miery
tak ním. Nie však našou vinou,štutrošku výnimkou. Okresný hy- denti?
gienik totiž zakázal napustiť
bazén prv, než budú v jeho
blízkosti vybudované príslušné
sociálne objekty.
Samotní študenti neprejavo
JAPONSKO — Japonská ve opustíte zem“. Popísal twist
vali spočiatku o výzvy študJent-',
decká
nadácia plánuje pozvať ako „divoký západnícky tanec“.
skej rady k brigádlam na úpra
vu okolia takmer žiadny zá študentov z Indie a iných kra Postavil twist mimo zákon a
ujem. Až teraz, keď otázka jín juhovýchodnej Äzie k praxi nariadil zatvorenie študent
otvorenia bazénu nadobudla do- vo vede a priemysle. Skupiny ských výborov, ktoré chceli us
»\o>a liamletovskú platnosť, budú oboznamovať s poslednou poriadať twistový festival.
POĽSKO — Poľská vláda na
technikou v priemysle a sve
deckým riadením podnikov. riadila študentom, študujúcim
Prax sa začne v apríli 1964. bohoslovectvo na štyroch naj
^
"W
-W
Pre týchto študentov je pripra väčších seminároch (rím.-kat.),
vené ubytovanie vo zvláštnom hlásiť sa do vojenskej služby.
hoteli v Tokiu. Obdobie praxe
Vysokoškolská rada ÚV ČSM pri bude od jedného do štyroch
príležitosti 25. výročia 17. novem rokov. Nadácia bude produko
bra vyhlásila pre študentov vyso
kých škôl celoštátnu fotografickú vať výchovné televízne filmy,
súťaž o najlepšiu fotografiu, ktorá ktoré budú distribuované do
má názov ,,Zo života študentov“. ostatných zemí Äzie. Táto ja
Účelom súťaže je zhromaždiť foto ponská vedecká nadácia bola
grafie, ktoré by ukázali život a založená pomocou Federácie
prácu našich a zahraničných štu ekonomických organizácií, Ko
dentov študujúcich na
vysokých misie pre atómovú energiu a
školách. Vybrané snímky uverejnia
štátnych odborov pre výchovu
na výstave v Prahe.
Súťaž je verejná, môžu sa jej a vedu.
zúčastniť všetci študenti. Prijímajú
HOLANDSKO — Ubytovací
sa čiernobiele fotografie s najmen problém študentov v Utrechtu
ším rozmerom jednej strany 24 sa stal tak tiesnivým, že bolo
cm. Po skončení výstavy udelí po
rota za najlepšie snímky diplomy rozhodnuté postaviť asi 600 prí
a ceny od 150—1000 Kčs. Snímky bytkov „Caravana“. Sú zauljfyzasielajte doporučene na oddelenie mavé svojím riešením. Sú pre-^
študujúcej mládeže ÚV ČSM, Gor vozné, dlhé asi 3 a široké asi
kého nám, 24., Praha 1., najneskor 3 metre. Steny a povaly sú po
šie do 1. októbra 1964. Na zadnej tiahnuté penovou gumou. Von
strane každého pozitívu uveďte či
tateľne meno, vek, školu — odbor kajšie steny sú pokryté oceľo
štúdia, presnú adresu,
prípadne vými plátmi. „Caravana“ má
dve okná. Zariadenie tvorí pí
názov snímky.
sací stôl, priehradky na knihy,
Sotvakto z tých, ktorí ho
prádelník a príborník, ďalej
videli odchádzať v ten osud
ný piatok z budovy fakulty
šporák, stolná lampa, kuchyňa
— pokojného a usmiateho —
ský kútik. Dve kreslá môžu
Už od roku 1950 sa matema byť jedným pohybom premene
sotvakto by sa bol nazdal,
tici Prírodiovedieckej fakulty né na posteľ, dihú asi 190 cm.
že sa ta už viac nevráti...
UK v Bratislave rok čo rok Cena „Caravany“ je asi 1000
Vedeli sme, že býva chorý,
stretajú na spoločných výle dolárov s plným zariadením a
ťažko chorý, ale pokoj a vy
toch s matematikmi brnenskej mesačné nájomné vo výške
trvalosť, s akou pracúval, bo
UJEP. Ich družba sa datuje 11—13 dolárov.
li by presviedčali skôr o opa
od čias, keď profesor Borůvka
ku ... Lebo sa nikdy neponoUSA — Prvá plávajúca uni
z Brna pomáhal zakladať ka
soval.
Prácou
prekonával
tedru matematiky na PFUK. verzita, motorová loď „Sedem
všetko. Aj vlastnú nemoc.
morí“
s
350
americkými
štuZ jeho iniciatívy sa poriadlajú
Činnosť profesora Mráza bo
každoročne spoločné výlety demtami na palube opustila
la mnohostranná. Bol nielen
New
York
a
vydala
sa
na
ces
oboch katedier — raz na Slo
vysokoškolským pedagógom,
vensko, raz na Moravu. Toh tu okolo sveta, ktorá bude tr
bol literárnym kritikom, his
toročné stretnutie bude 24.— vať 110 dní. Myšlienka: miesto
torikom, organizátorom slo
26. júna v Moravsko-sliezskych prenesenia sveta do učebne,
venského kultúrneho živo
prenesieme
učebňu
do
sveta.
Beskydách. Budle to už štr
ta ... V slovenskej literatúre
náste stretnutie v histórii druž Loď navštívi 22 prístavov v 17
za posledných tridsať rokov
štátoch,
kde
sa
študenti
v
49
by týchto dvoch katedier.
nebolo temer diela, ku ktoré
-SB- dňoch, ktoré strávia na pevni
mu
by sa nebol vyjadril. Ako
ne, stretnú s predstaviteľmi
literárny historik všímal si
týchto krajín. Prednášky k štu
všetko, čo pozitívne vzniklo
^ Apollinaire v Prahe. Českoslo dentom budú mať diplomati,
v našej literárnej minulosti.
venská televízia pripravuje film na
vedci,
žurnalisti
a
politickí
i
túto tému. Jej odborným poradcom
Intenzívne sledoval zbližova
predstavitelia zo
je profesor Michel Décaudin z Tou náboženskí
nie literatúr oboch našich
zemí,
ktoré
navštívia
a
prebeh
louse, autor priekopníckych diel
národov — v minulosti i dnes.
francúzskej poézie, najmä moderni nú tu tiež kurzy politických
Sledoval vzťah našej litera
stickej. Na pozvanie Českosloven vied, histórie, sociológie a vý
túry k iným — najmä k rus
skej spoločnosti pre medzinárodné tvarného umenia.
kej. Predsa len najviac sú
styky pricestoval do Prahy a 25.
INDONÉZIA — Vo svojom
mája predniesol jednu zo svojich
stredil sa na obdobie sloven
prednášok aj v Bratislave v Krúž preslove k 10 000 študentom
ského literárneho realizmu.
ku moderných filológov. Profesor prezident Sukarno povedal, že
Dielo profesora Mráza tvorí
Décaudin navštívil pri tej príleži twist nemá nič spoločného s
do tridsať publikácií a nie
tosti Ústav svetovej literatúry a
koľko sto štúdií, článkov,
jazykov SAV a vymenil si s našimi kultúrou Indonézie a obrátil sa
na
študentov
so
slovami:
kritík, glos, recenzií...
literárnovednými pracovníkmi ná
zory na niektoré otázky modernej „Chlapci a dievčatá, ak chcete
Veľkou jeho láskou bolo aj
tancovať twist, bude lepšie, keď
poézie.

tohto sveta, prozaickejšie: odborní skladníci — súdruh Kisáry a súdruh Dzurányi, ktorý
nás vodí spletitými cestičkami
medzi preplnenými regálmi,
Ich práca nie je ľahká, denne
nachodia niekoľko kilometrov
P° rovine i po schodoch, denne
mnohokrát vystupujú po rebríkoch k vyšším stupňom regáí°v- stačí malé porovnanie:
pred dvadsiatimi rokmi to bolo
asi dvadsaťpäť kníh denne,
dnes sa nakopí i viac ako sto
žiadaniek za hodinu, treba #vybaviť i knižnicu i čitáreň. Bolo
by treba viac ľudí ako dvoch
na smenú, ťažko je na všetko
stačiť — a potom sú čitatelia
nespokojní.
Budova je stará, plno prachu,
zlé osvetlenie, o to viac si treba ceniť prácu týchto ľudí.
Prácu všetkých týchto ľudí.
Nemeček + Brečka

Zo sveta študentov

FOTOSUTAZ

Predtým boli títo študlenti oslo
bodení od vojenskej služby.
Cirkevné úrady sa obrátili na
kardinála Wyszymského. Vláda
kategoricky odmietla žiadosť
cirkevných predstaviteľov, aby
univerzitní študenti bohoslovectva nemali rovnaký program
vojenskej výuky aký je obvyk
lý na ostatných vysokých ško
lách.

ZA ODMENU
Fakultný výbor ČSM odmenil
za iniciatívnu prácu v ČSM
a na fakulte niekoľkých štu
dentov zájazdami. Máša Kara
sová, poslucháčka histórie, pôj
de na dva týždne do Soviet
skeho sväzu, Ján Dubnička vy
hodnotený ako najlepší s.väzák
bol v Prahe. Členovia Krúžku
moderných filologov — Jankovič a Gerbóc boli, či sú práve
teraz, za odmenu v Poľsku.

Veľa sa popísalo
Veľa sa popísalo o probléme
odberateľov Našej univerzity.
Kampaň, ako sa zdá nie cel
kom zbytočná. Písali sa teda
ďalšie siahodlhé úvahy, nadá
valo sa na zlú organizáciu (le
bo čo iného by v tom mohlo
byť, sie!) a problém sa peknekrásne udomácnil, utužoval,
slovom našiel si živnú pôdu.
— OTÁZKA PLATENIA ZA
NAŠU UNIVERZITU JE VYRIE
ŠENÁ. zvolali mi na privítanie
na fakultnom výbore ČSM
FFUK.
Nasledovnej Výtlačky sa bu
dú platiť z platu tajomníka.
Na výbore mi dávali rady
typu — také sú naše vymože
nosti, napíš tam hurá! Ale bolo
by to zbytočné. Našu univer
zitu si na FFUK vzalo na mi
losť iba 59, slovom päťdesiatdeväť odberateľov. Vystupovali
v mene kolektívu poslucháčov.
Ostatné výtlačky sa jednodu
cho rozobrali na katedrách. Iš
li na dračku. Možno to bola

DROBNICE

Za profesorom MRAZOM

Družba matematikov

my iba okolo učenia. Veľa sa
na izbách hovorí i o inom, o
politike, o hospodárstve. O kul
túre, ktorá vôbec nie je v roz
hovoroch na poslednom mies
te. Jeden si prečíta dlačo za
ujímavé, druhý bol v kine, di
vadle, na koncerte a so svoji
mi dojmami sa podlelí so spo
lubývajúcimi. Keď niekoho je
ho vývody zaujmú, pôjde dlo
toho kina, divadla, prečíta si
knihu. A potom buď s ním bu
ďte polemizovať o dojmoch, ale
bo sa v náhľadoch zhodnú.
V internátoch je dobre bý
vať. Za ubytovanie sa platí
málo. Privát stojí i trikrát
viac. Je to problém. Problém
je i cestovať. Problémom je
i hľadlanie privátu. Nedostal si
internát, pretože bývaš len 80
km od Bratislavy a to je má
lo. Málo v pomere k ostatným
žiadateľom, študentom z celé
ho Slovenska. Veľa na to, aby
si cestoval každý deň dlo ško
ly, pripravoval sa, študoval,
kultúrne žil. Celý život sa
skladá z množstva malých problémikov.
-kugi-

divadlo. Ešte pred niekoľký
mi týždaňmi pozorne sledoval
v hľadisku Slovenského ná
rodného divadla predstavenie
Hamleta a kritika, ktorú o
tomto predstavení napísal,
svedčí o jeho citlivom a ne
konečne vnímavom vzťahu
k tomuto umeniu.
Na fakulte pôsobil od roku
1938. Po založení Katedry
slovenského jazyka a litera
túry roku 1948 stal sa jej
vedúcim. Za celý ten čas vy
choval niekoľko generácií —
učiteľov, literárnych vedcov
a vari aj spisovateľov a bás
nikov. Mnohí z jeho žiakov
uberajú sa dnes po iných
cestách, než aké im on na
značil, no aj tak sledoval ich
prácu vždy uznanlivo a s po
rozumením.
Katedra slovenského jazy
ka a literatúry, ale aj celá
univerzita a naša verejnosť
utrpela odchodom profesora
Andreja Mráza veľkú stratu.
Jeho osobnosť je na katedre
nenahraditeľná.
Poslucháči
stratili múdreho a rozšafného
učiteľa a jeho spolupracov
níci — najmä mladší —
ochotného poradcu a láska
vého priateľa.
Česť svetlej pamiatke pro
fesora Mráza!
Hana Urbancová

A Učebný rok ČSM na Filozofic
kej fakulte prebieha dosiaľ, čo sa
týka plnenia plánu, dobre. Z plá
novaných dvanástich prednášok sa
uskutočnilo osení. Najväčší záujem
poslucháčov fakulty bol o besedu
,,0 ideologickom boji proti libera
lizmu“, ďalej o besedy o interná
toch a o brigádach. Besied sa zú
častnili aj predstavitelia nášho ve
rejného života.
(Kš)
AV dňoch 9.—14. júna t. r. ne
navštívili poslucháči katedry kni
hovníctva UK počas študijnej ex
kurzie v mnohých mestách Čiech a
Moravy knižnice rôzneho druhu.
Cesta viedla z Bratislavy cez Kú
ty do Gottwaldova, Ostravy, Olo
mouca. Okrem iných navštívili aj
knižnicu v Rímařove, ktorá je zná
ma svojou vysokou úrovňou a dob
rým vybavením.
(VK)
A Dňa 13. mája 1964 besedovali
so študentami v Horskom parku
priami účastníci Slovenského ná
rodného povstania — súdruhovia
Novomeský, dr. Husák, gen. Rašla,

popularita, rozhodne však veľ
mi neistá. Teraz to budete mať
zadarmo, vzdlychli si kompe
tentní. Škodia, že aj toto je
v určitom slova zmysle „propa
govanie“.
Rozhodne je to však dlosť
„slávny koniec neslávnej situ
ácie“.
Dana Petrovská
pluk. Gajdoš, pplk. Šagát a prof.
Stráňai o priebehu o význame Po
vstania z pozície súčasných vývojo
vých tendencií našej spoločnosti.
Zaujímavá a inteligentné vedená
beseda sa skončila až neskoro po
polnoci.
(laha)
A Na Filozofickej fakulte už
dva roky existuje filumenistický
krúžok. Jeden z najlepších členov
krúžu, sväzák Peter Bán má tretiu
najlepšiu filumenistickú zbierku na
Slovensku. Predsedom krúžku je
Ján Dubnička. Záujemci, ktorí hol
dujú tejto vášni a dosiaľ sa do prá
ce krúžku nezapojili, sú vítaní.
(HK)
A O poslaní a úlohách ČSM sa
besedovalo aj na Prírodovedeckej
fakulte UK. Hlasy do diskusie pri
nieslo tiež nové číslo Prírodovedca.
Pozornosť čitateľov zaujali najmä
príspevky Jana Koričanského, pred
sedu Študentskej rady internátu
SNP, Fera Glivjaka a Stanislava
Šarmana, šéfredaktora tohto časo
pisu. V novom čísle upozornil na
seba aj kritický príspevok Ivana
Horca o práci a úlohách študent
ských vedeckých krúžkov. Pohoto
vé zpravodajstvo prinieslo zprávy
o futbalovom a volejbalovom tur
naji v Horskom parku.
A Časopis „Inostrannaja litera
túra“ v májovom čísle preberá
z Kultúrnej tvorby výňatok z in
terview Ladislava Mňačka o ,.Ones
korených reportážach“ a pripomí
na, že československá verejnosť
prijala túto Mňačkovu knihu s us
pokojením. Z rozhovoru Vojtecha
Mihálika v Rudom práve informuje
časopis o práci nakladateľstva ,.Slo
venský spisovateľ“, o jeho najbliž
ších novinkách — sborníku básní
Laca Novomeského i prácach pred
staviteľov najmladšej
generácie.
Z interview V. Mihálika sovietsky
časopis preberá ďalej pasáž o tom,
že pre mladých slovenských autoro^
je príznačná ,.tvrdšia ofenzíva“.
(Zpravodaj ČTK).

Na pozvanie západoberlínskej mládežníckej organizácie Fal
ken prišla nedávno do západného Berlína 70-členná skupina
mládeže z ČSSR prostředníctvom cestovnej kancelárie ČSM. Aj
z našej univerzity sa zájazdu zúčastnilo niekoľko súdruhov.
O výsledných dojmoch, rozhovoroch a poznatkoch z tejto ces
ty obznámime čitateľov NU v prvom semptembrovom čísle.
Foto: jv

Letné prázdniny už pomaly nesmelými krokmi prichádzajú medzi nás a
vlastne to ani v tom zhone pred skúškami nebadáme. Registrujeme síce
v podvedomí, že príde náš čas — bo prísť musí — no nevenujeme tomu pat
ričnú pozornosť. Sú však medzi nami ľudia, ktorým robia letné prázdniny a
s nimi spojené letné brigády nemalé starosti. Je treba uzavrieť ešte niekoľko
dosiaľ „ladom ležiacich“ pracovných zmlúv so závodmi s Stredoslovenskom a
Západoslovenskom kraji, zabezpečiť pre všetkých brigádnikov vyhovujúce
ubytovacie a hygienické podmienky a taktiež pritom nezabudnúť na to, aby si
chlapci a dievčatá aj primerane zarobili — to znamená, že je potrebné sústav
ne kontrolovať využitosť brigádnikov — či im dávajú prácu, za ktorú dostanú
tak zaplatené, aby to krylo všetky ich stravné a ubytovacie výlohy a aby im
ešte ostalo niečo vo vačku. Veď ani v socializme princíp materiálnej zainte
resovanosti nie je druhoradý a najmä u študentov, ktorým dobre padne každá
korunka....

FILOZOFI bez

problémov

„To by tak bolo, aby oni nemali žiadne problémy! Ako my
k tomu prídeme?“ povie si čitateľ, ktorý má ten pech, že
je z inej fakulty. Treba ho už
na začiatku upozorniť, že tak
celkom bez problémov to ani
u filozofov nemajú. Podobné
problémy, ako ich poznajú na
iných fakultách majú samozrejme aj na filozofickej fakulte. Aj ich tlačia topánky tam,
kde druhých — majú starosti
s ubytovaním svojich brigádkých brigádnikov. A keď už nikov, chcú, aby dobre zarobili
odišli, prichádzali za nimi po- že sa celý fakultný brigádny
zvania — na rok prídite zase,
radi vás medzi sebou uvidíme.
Nuž a teda v tomto roku sa
stretnú všetci zase: len s jedJedinou fakultou, ktorá dosiaľ neuzavrela pracovné zmluvy
n^m rozdielom, že zloženie
— aj keď nie celkom vlastnou vinou — je Právnická fakulta.
brigády medikov — pochopíte!'Je to vlastne zamotaná história, ktorej riešenie je veľmi
.T ne,bude ,t0 Í!Ĺté ako Predjednoduché, len cesty, ktoré sa nachádzajú k jeho realizácii
chadzaiuci rok. Znova sa po
sú plné komplikácií, papierov a obežníkov.
dolnokubínskeho okresu
stretneme s usmiatymi tvárami
Začneme pekne po poriadku: aby mohli brigádnici nastúpiť
....
..
m0níí.
do práce je potrebné uzavrieť pracovné zmluvy so zaintere
sovanými podnikmi, v ktorých je okrem iného aj jedna klauzulka, že dotyčný podnik je povinný zabezpečiť brigádnikom
tu pracovať na melioračných
ubytovanie vyhovujúce hygienickým predpisom a podmienkam
družstvách
družstvách“aa na štátnych ma. tk h A niektnrí možno a i
kultúrneho bývania. A tak to bolo aj v tomto prípade —
Krajský podnik poľnohospodárskych meliorácií v Lučenci síce
džbere sena
brigádnikov potrebuje ako soľ, ale nevie im zabezpečiť ubyto
^ nie sú všetky miesta,
vanie na 4 týždne. A trojtýždňové brigády zase neexistujú
nájdeme počas týchto
a tak to ide dookola. A navyše ešte aj okresný štáb brigád
prázdnin poslucháčov Lekár
v Lučenci sa vyznačuje jedinou vlastnosťou, že každá po
skej fakulty. Stretneme ich aj
riadne prevedená organizačná práca je mu vzdialená — inými
v okolí Žiliny — najmä pri
slovami nepracuje na úrovni doby. Tak sa stalo, že zatiaľ je
Rajci — na melioráciách a
v Lučenci pre právnikov zabezpečených iba šesťdesiat ubyto
taktiež v okolí Lučenca, kde
vacích možností. Tieto čísla nám dávajú zároveň aj počet bri
budú pracovať v poľnohospogádnikov, ktorých je schopný z Právnickej fakulty prijať
tento okres — celkove 120, to znamená na každý letný mesiac
Zbere Sena a na
šesťdesiat.
*
, .
Tentop rípad je poučný najmä z hľadiska zabezpečovania
Lelko\e pôjde z Lekárskej
brigád na budúci rok. Bude potrebné, aby si funkcionári na
sokoskolsklaSbrk3Tdyln950a bdjednotlivých fakultných štáboch brigád uvedomili, že práca
na brigáde začína už dávno pred ukončením školského roku,
^dnikov, z toho 550 v júli
a 400 v auguste,
aby sa mohli prípadné nezrovnalosti dať do poriadku v riad
Ako sa uplatnia, to nevieme,
nom termíne. Takto ťažko určovať mieru viny funkcionárov
a1!5 verírr|e, že neurobia svojim
štábu brigád z Právnickej fakulty a zástupcov melioračného
minuí°ročným
predchodcom
podniku v Lučenci na tom, že sa včas nezabezpečilo ubytova
hanbu a dosiahnu aspoň také,
nie pre plný počet brigádnikov. Veď melioračné práce sú
keď nie lepšie pracovné výsled
v dnešnej dobe dôležitým prostriedkom k zúrodňovaniu poľ
ky.
nohospodárskej pôdy, ktorá tak chýba . . .

K Vám, medikom,
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Tak bv bol možno privítal
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tohtoročnú brigádu z Lekárskej
fakulty sam Hviezdoslav - keby zil - a bol by povedzme
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v Dolnom Kubíne. Iste by s uz.
.... Zh0.d^*11...-V_ínÍk„aJ^e
. . * . .
vysledky v prací, ktoré dosiahla minuloročná brigáda medikov pod vedením s. Zlatoša vo
Vyšnom Kubíne. Veď keď odchádziali, bolo to lúčenia: vďační občania neradi strácali ta-

CIM ĎALEJ,TYM LEPŠIE
Aby bolo možné dokresliť celý obraz perspektív vysokoškol- ľudí o potrebe letných brigád,
ských brigád bolo potrebné porozprávať sa o tejto téme s čie- radšej sa pridržiavajú „starénom Vysokoškolského štábu brigád ČSM Matom Sprinizlom:
ho dobrého systému“, ktorý je
• Akosi zle vyzeráš. Čo si
bo1 chorý?
,
— Keby choroba, tak by bolo
dobre. Stačilo by si len polezat
a bol by som ako rybička. Ale
roboty je veľa
práve som
ukončil prácu na diplomovke
a už ma čaká ďalšia časové
oveľa náročnejšia — letne briflauy.
• Chceš tým povedať, že si
sa dlosiaľ na práci štábu nezúčastnil?
— Práve naopak, veď bolo
treba sústavne koordinovať
prácu fakultných štábov brigád, vyjednávať pracovné zmluvy, rozdeľovať podnikom potrebné množstvá brigádnikov
— čo samotné už je dosť ťažká práca, lebo brigádnikov je
málo a pracovných síl treba
mnohokrát viac.
• Ako sa vyriešila otázka
ubytovania brigádnikov v tomto roku?
— V podstate rovnako ako
v minulom roku len s jedným
rozdielom: teraz je v každom
okresnom štábe brigád aj zástupca miestneho hygienickoepidemiologického ústavu, ktorý bude dbať prísne na to, aby
bolo ubytovanie našich študentov na vysokej hygienickej a
kultúrnej úrovni. Veľké ťažkosti pri riešení otázky ubytovania nám spôsobuje nezodpovedný postoj riaditeľov mnohých stredných škôl, ktorí kvôli
vlastnej pohodlnosti nechcú

Ubytovanie nestačí...

postaviť priamo v miestach svoúf’Tunkcľu ^Dohtickélľo
pracovísk.
hľadľska Som Di-esvedčenv že
9 a stravovacie podmienky t m kd t robia ešte stále
sú v§adie dlobré?
D0 starom si zmenu vvnútia
_ Ani v te1to otazke 33 sam. eienovia gasv sa predsa
nemožno uspokojiť so súčasnou menia< čo bôi0 dobré včera,
situáciou. Treba si totiž uvedo- nip
dobré dnes
miť< že strava s.a piatí z platu# Podľa toho, čo sme dotebrigádnikov a je teda našim
raz povedali, mali by byť aj
záujmom zabezpečiť chlapcom možnosti zárobkov lepšie ako
a dievčatám čo najhodnotnejšiuv miniUiých rokoch
a zároveň najlacnejšiu stravu, Presne
tak len treba azaby im ostali ešte nejaké pe- da doplniť, že už v minulom
niaze aj do vačku a to čím rcku Sia prijaia zásada, podľa
viac. Pritom napríklad je cena ktorej sa brigádnici zaraďujú
stravného u stavebných pôdni- d0 stavu pracovných síl podnikov, kde budú
pracovať mnohíku,
pritom musia
vyprodukovysokoškoláci, vyššia, ako na vat jba 80 pere. práce, ako
JRD, štátnych majetkoch a rob0tníci v trvalom pracovnom
melioračných podnikoch. Čí- p0mere. Táto zásada núti podseine to možno vyjadriť takto: nikv dodržiavať produktivitu
brigádnici majú nárok na zhru- pracet pretože sa ich tieto
ba 12 korún denne na stravu, ukazovatele už priamo dotýkaz čoho si brigádnik zaplatí ^ a sd prémiovo sankcionova4,10 Kčs. U stavebných pôdni(najmä voči vedúcim pra
kov -ie príspevok závodu
na covníkom podnikov). Toto si
stravu podstatne menší, ako
v predchádzajúcom roku
u poľnohospodárskych pôdni- mnohé podniky uvedomili a
kov a pritom v tomto prípade ktoré nie, tie postihla strata
je jeden a ten istý poškodený pr§mií. Preto toto opatrenie
študenti. Preto ^sme žiadali dáva možnosti k dobrým zá° J MSK, aby uvolnilo nejaké rokkom a nebude už dochádzať
prostriedky, z ktorých by sa k takým prípadom, že brigádrozdiel subvencoval. No naša njcj boli z veľkej časti nevynámaha je zatiaľ márna a vy- užití<
riešenie týchto nezrovnalostí
£ Keď sme už pri tých prábude treba nechať na budúci vach brigádnikov — na čo majú
rok.
egte narok?
• Na niektorých fakultách
— Otázku nemožno formulo... sosovicku muacic — a pri
sa už prikročilo k zrušeniu to- vať presne tak, ale môžem vám tej príležitosti si zabudol cepy
ho dosť ponižujúceho bodová- prezradiť, že skoro každá pra- dloma, aby mala ľudová pieseň

brig*dna?>Y;- A pritom nemožno prosech: za_ pôvod^za^sociáln« tomto roku ^užavreli, obsahuje
považovať ubytovanie v stanoch
podmienky
a za brigády ... aj doložku, že podnik zabezpeza riešenie, pretože tých je
— To jesnahou VV ČSM už čí pre brigádnikov najmenej
veľmi málo, hoci by to bolood jeho založenia. No niektorí jeden jednodňový autobusový
ideálne — sú vzdušné, dosta- funkcionári namiesto toho, aby výlet do okolia (v okruhu 100
točne pohodlné a dali by sa si dali tú prácu presvedčovať km).
(—)

““““““ISEU MACEK

™sejJ_sť^ popri našom
aute a my sme ho zase pri tej
príležitosti (všimnite si, že aj
macek aj my sme mali príležitosť, škoda, že sme ju obaja
prepásli) požiadali o niekoľko
prísne_ dôverných
informácií:
v
w
v .
— PocuJ* M^cek’ ^evies ^a7
hodou. kde by bolo možne
..
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na Zahorí nejaké vysokoVelke možnosti su v orgam- brigád chcú mať me pracovne mkmi aj dlzku turnusov ebo skolske brigády?
zovamvýmenných
bezdevízo- podmienky, chcúpracovat
v v každej krajine je madlzka
-Hm. ale by ste chcel, veyych brigád dosocialistických príťažlivom prostredí aokremturnusov
a výmena musí byt dieť A to si myslite sudruzenkrajín.
ide toho je treba vyjednať s* pod........ .. Už v tomto roku ’HP
~vH- ekvivalentná.
kovia. ze vam mozem povedať
90 našich sväzákov (myslíme
také prísne tajné cifry? A čo
tým bratislavských vysokoško
keď ste^ triedim nepriatelia. Am
lákov) do Maďarska, päťdesiat
legitimáciu nemáte
do Poľska a zatiaľ menší počet
— To znamená, že vieš Ma
do Juhoslávie — pätnásť. V
cek čítať?
Maďarsku budú pracovať v Pé— To 'nie, ale azda rozoznám
esi a pri Balatone, v Poľsku
legitimáciu od kusu iného pa
najmä v Krakove a v Juhoslá
piera.
vii budú pomáhať pri budovaní
— Ale keď nevieš čítať, tak
autostrády v Cŕne Gore — teda *
ako zistíš z našich legitimácií,
k Jadranskému moru budú mať
že sme na to kompetentní, aby
len skok.
sme vyzvedali od teba o osude
Práve touto f.Qrmou by mali
vysokoškolských brigád v tých
ísť v budúcnosti cesty v rieše
to končinách? 1
ní dobrovoľnej účasti na bri
— Pozrite sa, vy nedouci,
gádach — povedzme za dve
nerobte si zo mňa žarty. Keď
vám diali ÚRADY legitimácie,
brigády odpracované doma by
mal sväzák možnosť zúčastniť
tak vás isto prekádrovali a tým
sa na jednej zahraničnej bri
spôsobom odtriednonepriatelili,
gáde. Na to treba však zabez
takže som vám plne k službám.
pečiť vhodné podmienky aj u
Pýtajte sa, ale rýchlo, lebo
nás doma, pretože si treba uve
musím ísť ešte na tú šošovicu.
Bodaj by ten folklór stislo! ...
domiť, že zahraniční účastníci

Medzinárodné brigády volajú

štáb presunie priamo na okres
ný štáb brigádi a tak bude
dôležité — veľa nervov, neho
voriac ani o väčšej operatív
nosti celého štábu a o možnos
tiach častej kontroly funkcio
nárov štábu brigád priamo na
pracoviskách, aby podniky dodiržiavali svoje záväzky vyplý
vajúce z pracovných zmlúv.
Pôsobisko letných brigád z
Filozofickej fakulty bude v
Stredoslovenskom kraji, najmä
y okrese Liptovský Mikuláš,
Budú pomáhať pri stavebných
prácach v brezn anskej mostár
ni, pri stavbe a opravách ciest
a nakoniec — podobne ako medici — pri melioráciách,
Celkove pôjdle z Filozofickej
fakulty 450 brigádlnikov — v
júli 250 a v auguste 200. Škoda
len, že percentuálne zloženie
brigádnikov z Filozofickej fakulty je v neprospech chlapcov, ktorí by sa lepšie uplatnili pri stavebných prácach.
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^rku ledľeť "ruľpi’vé. V chvíli!* keď^sľ prejednávala
— Tak od začiatku: aké fa- táto otázka. Ináč by sa bol
kulty sem poslali brigádnikov? dozvediel, že počas oboch
— No, myslím, že by tu malo prázdninových mesiacov sú
byť približne dlvesto farmaceu- všetci roztrúsení po celom Zátov, okolo osemdesiat telocvi- padoslovenskom kraji a pracukárov a keď ma pamäť nekla- jú na zúrodňovaní Záhoria, pri
me — to keď som sedel na zavlažovaní Žitného ostrova a
štábe briíjád _ malo by sa tu na úprave potokov. A vlastne,
niekde pohybovať vyše šesťsto dlokedy ma chcete ešte takto
dvadsať príLdovedcov.
zdržovať. Ešte mi myši tú šo_ A nevedei by si presnejšie šovičku zožerú a ja nebudem
lokalizovať ich 4sky£? mať čo m,ätiť a potom si ne_ T
kto väs fnformoval>
aite
čuť tú ľadovú pieseň.
že ma1ú ’byť iba na zahorí bol keď ju budú treba kvôli tomu
zrejme na vtedajšom zasadaní zmeniť a pustíme do nej sloštábu brigád neposlušný a mu- venských textárov.

Prečítali ste si tu, kam pôjdete na brigády
a čo tam budete robiť. Veselo i vážne. Záleží
však nie na forme, ale viac na obsahu, a pre
to nie je dôležité, či sa vám ten, alebo onen
spôsob páčil. Dôležité je, ako budete pracovať
na brigádach, aby ste rozniesli medzi ľudí
pravdu o tom, že viete a chcete svojou prá
cou pomôcť budovať našu vlasť. Nech sa heslo
spojenia školy so životom nestane iba prázd
nym pojmom, ktorý nikomu nič nehovorí. Veď
v tom tkvie jeho skutočný ľudský zmysel.

Odchádzame z te|to školy
Ešte je dosť umiesteniek
To bolo radosti, to bolo ra
dosti.
Držali sme sa za ruky a
všetci sme sa veľmi, veľmi te
šili. Až tomu nikto nechcel ve
riť. Fero si pospevoval: Kysuca,
Kysuca, len skúpe grapy polí,
môj život strašme bolí, alebo
tak akosi. — Len Jano sedel
v kútiku a chvíľkami si poplakával. Rástol v ňom odboj: Aj
ja chcem umiestenku na Ky
suce! — povedal odrazu. — A
ja chcem Ferovu umiestenku
na Kysuce. A ja doma nezos
tanem, v tomto meste špina
vom, intelektuálskom, prekultúrnelom všelijakými divadla
mi! — opakoval rytmicky.
— No, no, no! — zvolala sú
družka inšpektorka — a to, že
je čo za slovosled? My vás tu
potrebujeme. Vy zlý chlapec.
Jano spurné vyhlásil: A ja
mám choré staré mamy na Ky
suciach. Na každej Kysuci jed
nu. A kto im bude neborkám
šiestim chlebíky maslami a
lekvármi natierať?
Fero vstal a povedal: A ja si
za tým stojím.
A ani si do konca schôdze
nesadol. Charakter.
Potom sa chvíľu s Janom
potichu rozprávali. Keď si Ja
no spočítal modiriny, znovu za
čal. Pokrikoval a pokrikoval
všelijaké vety. A ja na tú Ky
sucu predsa pôjdem. V meste

vám nezostanem. Moje staré
matere sú hladné. — Takto
a podobne kričal Jano. Všetci
sme ho za to odsúdili.
Potom sa zdvihol Imrich a
teplo preriekol: Nieže takto
dievčatá! Podebatujme si. —
Pätnásť minút trval Imrov
prejav. Hovoril, že sme všetci
svoji, že sa nemáme hádať a že
čo vlastne Jano chce.
Na Kysuce ísť! — bystro
zvolal Jano. A tebe sa to reční,
Ty si zo Šaštína a ideš do Se
čoviec. A mňa tatko bije a mu
sím kľačať.
— My si s vaším oteckom
pohovoríme, — ozvala sa sú
družka inšpektorka a pohladila
ho po hlavičke.
Tým by sa bolo všetko uhla
dilo.
Ale zrazu vstal známy vrták
Otakar. Povedal: Pozrite sa.
Dobre sa pozrite. Ukázal prs
tom dio rohu. Protekcia.
Všetci sme sa pozreli. Čosi
tam naozaj bolo. Takto nám

Otakar zasial do dtuše čudný
nepokoj.
Trvalo niekoľko hodín, kým
sme sa ho zbavili. Medizitým
odznelo
viacej
hodnotných
prejavov.
Úryvky z hodnotných prejavov:
Vlado: Ja si myslím, že mys
lenie je rovnaké, či už v Sni
ne alebo na Vihorlate. Moje
myslenie.
Paľo: Viete dlobre, že som
za.
Jožo: A ty si kto?
Elena: Len ma neučte žiť!
Súdružka inšpektorka: Veď
nebuďte takí.
Anička: Možno, že Giraltovce
čoskoro budú slobodné krajské
mesto.
Nakoniec sme sa všetci veľ
mi, veľmi tešili. Všetci, okrem
tých, čo zahli za roh, na ktorý
sme sa predtým tak pozorne
pozerali.
A tak my, slovenčinári, na
bití vedlomosťami, v túžbe roz
sievať osvetu, otvážne opúščame Bratislavu.
-BR-

Dobro požalovať!
Zvolali sme sborové a Au
gustína Rajecká vystúpila s
chlebom a soľou a vlastnou
básňou: Na Divom Západe sln
ko vychádza!
Old Shatterhand a Vinnetou
mávali rukou na pozdrav a

Beseda
s absolventmi
školy
všetci sme si Sadli do kruhu.
Vinnetou so svojou prísloveč
nou skromnosťou a Old Shat
terhand so svojou príslovečnou
henryovkout.
Chvíľu sme sedeli, mlčali a
fajčili na všetky strany. Naša
beseda s ostrieľanými mužmi
z praxe sa začala sľubne roz
víjať.
Old Shatterhand: Som rád,
že si po dlhom čase znovu mô
žem pohovoriť rečou tak cu
dzou a predsa tak milou. Nech
prevraví môj rudý brat.

Diplomová práca pekařského učňa Šmídu. Láskavo nám ju za
požičal Ivan Štěpán.

O čom píšu iní
O umiestenkách a starostiach s nimi píšu všetky vysokoškolské
časopisy. Z Univerzity Karlovej vyberáme niekoľko hlasov:
P. Z.: V našom ročníku nezostala ani jedna umiestenka tak, ako
ich rozdelili. Rozmiesťovacie riadenie už u nás trvá šesť mesiacov
a ešte nie je dokončené. Doteraz niektorí nevedia, kam nastúpia.
Závody stále menia svoje požiadavky.
J. V.: Závody nevedia dva roky dopredu, koľko ľudí budú potre
bovať. Niekde to áj vedia, ale príde systemizácia, znižuje sa admi
nistratíva a ľudí, ktorých si naplánovali pred dvoma rokmi, už
nechcú . . . Ťažkosti s umiestenkami sú preto, že sú ťažkosti v ná
rodnom hospodárstve. A tak, keď nemajú závody požiadavky, začnú
ich určovať centrálne úrady, organizácie a závody o tom mnohokrát
ani nevedia ... To po prvé. Po druhé: keď závody potrebujú pra
covníka — tak ho chcú ihneď a nie až za dva roky.
E. V.: Najväčšie ťažkosti s rozmiesťovaním robia manželia. Myslia
si, že dostanú čo chcú a kam chcú. Keď si zmyslia, tak že sa
obaja musia dostať do Ostravy, pretože tam majú nádej na byt . . .
Dievčatá sa odrazu vydávajú, hoci by sa inak nevydávali. Tak majú
v Prahe byt, manžela a žiadajú tam umiestenku.
P. Z.: Alebo: je ťakt, že máme všetci starých rodičov, ktorí sú
chorí. Ale odrazu si každý . . .
E. S.: Keď nepomôže potvrdenie z ústrednej streleckej sekcie
Sväzarmu . . .
P. Z.: ... zoženie si lekárske vysvedčenie o tom, že nemocní rodičia
. vyžadujú jeho opateru.
E. V.: ... že si privezie z Moravy matku pripútanú na lôžko a bude
ju liečiť v Prahe . . . Ale už nevysvetlí, kto sa o ňu staral, keď tie
štyri roky študoval na vysokej škole.

Vinnetou: Nech prevravia
bledé tváre.
Ján B.: Čoskoro opustíme
miesta «ju fakultného ohňa a
rektorátny totem ostane osa
motený. Z učebníc poznáme
prérijně loviská i kamzíka Skalistých hôr.
Vinnetou: Uf f, uf f!
Old Shatterhand): Vidím otáz
ky na vašich tvárach. Nech
nikdy vo vašom sedlovom vaku
nechýba sedmoro zálesáka.
1. Choď vždy po vyšliapanej
cestičke.
2. Na koňa sadaj hlavou
v smere jazdy.
3. So silnejšími sa nepúšťaj
do dlhších prestreliek.

4. Služobne starší zálesák má
kolty väčšieho kalibru.
5. Nepi ohnivú vodu s domo
rodcami.
6. Nezabíjaj, radšej nohu od
rež.
7. Keď utekáš pred zlými,
nadávaj im potichu.
Bohuslav T.: Moje budúce
lovisko je v okolí puebla Sni —
na. Túlajú sa tam ešte stáda
divej zvere?
Old Satter hand: Môj rudý
brat pred rokom táboril v tom
kraji. Jeho nové mokasíny sú
z vlčej kože.
Emii R.: Je ešte zlato v údo
lí Orava — river?

Už táta skromná ukážka nás do
statočne orientuje o potrebe vyda
nia tohto diela pre absolventov
vysokých škôl.
Na začiatku knihy je skromné
expozé vo forme Všeobecných po
kynov. Toto nás upozorňuje na naj
dôležitejšie zásady správneho ces
tovania, nechýba ani vkusná map
ka. Potom pristupuje kolektív au
torov už priamo k veci. Nevtiera
vou a zrozumiteľnou formou nás
upozorňujú na takmer všetky vlaky
prechádzajúce Slovenskom. Jazyk a
štýl je priamo podriadený myšlien
ke diela, forma účinne podfarbuje
ideu. Strohovosť vo vyjadrovaní je
v cestovnom poriadku namieste, je
účelová a umelecky účinná.
Minimálna cena (2 Kčs), vkusné
grafické zalomenie, hlboká myšlien
ka diela — toto všetko predurčuje
tejto knihe stať sa nepostrádateľným pomocníkom i našich absol
ventov vysokých škôl. Kniha vyšla
v pravý čas, svedčí o tom aj enor
mný záujem o ňu.
(v)

Nikto okrem mňa sa tejto ra
dosti ešte nedožil.
Po besede nasledoval kultúr
ny program poslucháčov niž
ších ročníkov. Zlatým klincom
bolo vystúpenie chlapcov ä
dievčat z I. ročníka, ktorí pred
vádzali slávny kolenný výstrel.
Ešte nebolo takej besedy na
našej škole. Ešte sme sa nikdy
toľko nepoučili. Zlatým písmom
ostane v našich srdciach zapí
saný záverečný výrok Vinnetoua: Howgh!
-ský-

BALADA O LÁSKE
Dvaja manželia
v deň svojej striebormej svadby
rozbili zrkadllo
dar od príbuzenstva
rozbili zrkadlo
zasmiali sa
a povedali
už ib|£ sediem rokov

XXX
Susedy stáli vo dverách
s handrami y ruke
Lakťami sa opierali o veraje
ústami sa opierali o počasie
o deti
o napitých mužov
z iných poschodí
Pristúpim k ním hovorím
Mám doma krásnu čiernu vázu
každé ráno ju rozbijem
na kyticu kvetov
Predávam za rohom v pasáži
všetkým dobrým ľuďom

Cestovný poriadok - áno či nie
V minulých dňoch sa objavilo
na našom knižnom trhu hodnotné
a cenné dielo, ktoré hneď prilákalo
milovníkov dobrých kníh. Dokonca
i z našej školy. Dlhé rady piatakov
pred knižnými predajňami svedčili
o tom, že Oblastný cestovný po
riadok pre
Slovensko
sa
sta!
v tomto mesiaci bestselerom sezó
ny. Za dve hodiny úplne rozobrali
tento podnetný vydavateľský čin.
V globále ide o dielo skutočne
v našej spisbe ojedinelé. Tak zvý
razniť tep našich
železníc, tak
presne ukázať, ako žijú stanice na
celom Slovensku, sa dosiaľ nepo
darilo žiadnemu spisovateľovi. Os
trosť pohľadu a zmysel pre detail
— to sú najväčšie klady a príno
sy. Len si všimnime ukážku 39
Nové Zámky—Zvolen, kde sa hovo
rí:
19 Hul
14.52
22 Radava
14.57
25 Podhájske
15.04
29 Pozba z. p.
15.11
32 Beša
15,17

Old Shatterhand ukazuje ko
žené vrecko plné nugettov.
Ľudmila C.: Veria ešte do
morodci vo Veľkého ducha?
Vinnetou: Nech sa bledá
tvár nikdy nedostane do več
ných lovísk. Manitoui je večný.
Ignác D.: Dostaneme henryovky ?
Old Shatterhand): Henryovku
dostane každý lovec po 40 ro
koch zálesáckeho pôsobenia.

Pomni, aby si deň

S piatakmi našej školy sa lúči Marián Vanak.

Nedeľa je vždy
ked ti tečie do topánok
dážd
tri dni v roku
sto dní v roku
nohy si položíš ku kachliam
ako sviatosť oltárnu
dym vonia kostolom
blato človekom
Vdýchnem ti dušu
nikotínom

V meste sme sa hned nalo
dili na dalšiu lod, takú cel
kom krytú, ešte sme sa nena
bažili jazdy po vode, ako ma
li, v bufete sme vypili zásoby
celej paroplavebně j spoločnos
ti. Posadali sme si na schodíky
kade sa vystupuje, plavčík
nám otvoril veľký dekel a za
fúkal senzačný vietor, zapálili
sme si cigára, pľuli do vody a
potichu spievali:
Anička konope močila,
žaba jej do vačku skočila ...
Spievame to len pri takýchto
príležitostiach.
V Pekáči nikto nevyberal
vstupné, nemuseli sme teda
poslať jedného dnu pre vrátenky našich známych, aby sme
sa prešmykli zadarmo, dnu

Celkom obrátená noc

1

Z
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hrala hudba a veľký plagát mu urobit taftové bolerko. — danú myšlienku: — Smiem
oznamoval, dnes sa koná OB- A ja zase skvostné žabbó. A prosiť?
RÄTENÄ NOC, toteda vôbec takú vypasovanú jupku. — Ó,
— Ale je Obrátená noc!
neviem, čoznamená. Vrazili dnes
sa nosí driek o kúsok Smie prísť chlapec pre dievča?
sme dnu, poriadny nátresk, vyššie, videla som to v talian- — vyvrátila nahor hlavu a mne
parket plný, obchádzali sme skych módach,
sa zdalo, že sa neudržím navšetky lóže a potom celý balNapokon sa uráčili obrátiť nohách, také oči, pripichla ma
kón. Pri barovom pulte sme i na nás: — A čo máme ro- na stenu, trepal som sa ako
tradične vypili po jednom tri- biť? Je Obrátená noc.
handra na reťazi.
plseku, dávame si to odkedy
— Čo je to tá obrátená noc?
— Budete to na mňa žalosem chodíme. Barmanka sa us- — opýstal sa Tibčo, začala la- vať? Priznávam sa bez mučemiala: — Tú niť z pohárika diť hudba, ale nikto sa nevr- nia, že neviem čítať, skade
odviažte, chlapci, s tým ste ma hal behom cez celý parket, aby mám vedieť, že je Obrátená
napálili už minule. Dvakrát sa mu nikto babku nevypichol, noc?
nedám. — Minule sme tiež pri- Sedeli spôsobne na stoličkách
Išli sme twistiť, vôbec nám
viazali niť na pohárik a ked a dievčatá si chodili pre nich to spolu nešlo, chodili sme
sa naťahovala pre prázdny, tancovať, márnosť šedivá, to- každé kolo, valil som nezmy suhli sme trochu, lapia znova a to je obrátená noc! Ciki ma ly, ako som bol členom Horznova do prázdna. Skoda, ta- buchol lakťom: — Špízni tam skej služby v Tatrách a ako
ký senzačný humor nevyšiel, vpravo dole, druhý stôl.
"----~ “
teraz hrávam
basket za Slámy sme to neboli, sme tu prvý
— Tých päť?
viu. Ostatní sa tiež rozliezli,
niektorí si niečo našli, niekto
raz, ale čo klamete fešáci, my
— Hm.
Ofsajd.
sme fakt teraz docestovali z
— Chodia pre vás?
rí odišli domov a Tibčo so Šulinom
zasúvajú
fľašicu.
Domov
videl,
pichali
ma,
radšej
som
nul dolu na hlavu, takže som
Olomouca. Ked skončilo kolo
— Málo, sme okašľaní.'
Začali sme loviť pohľady, vy sme išli spolu s tou čiernou, nepozeral, aj kostru má sen- videl len nadol, vypadli
zazreli sme v zadnej lóži naŠuliho, vatovali zaľúbené oči, našli sa Lukréciou a tým jej koreňom, začnú, ked som ju v šatni Pe- kľúče na asfalt.* le asfalt vošich, Dinga, Petra,
Knedľu a Cikiho, skoro som sa aj výborné dievčatá, ale ne vraj je to ich učiteľ, pekný káča obliekal do kabáta triasli ňal, to som cítil úplne určite,
darilo sa nám veľmi, dve za kôň to teda je; to viem, stále sa mi ruky, taký drahý kabát aj by som to vedel povedať,
položil na lopatky.
Sedeli pekne vedľa seba, no čali chodiť pre Šuliho a Kned- mláti držkou. Pri detskom sa mi ešte ani nesníval, módny pozeral som sa na tie kľúče
hy spolu a Štrikovali, prisám- ľu,4 ozaj neviem, prečo \práve parčíku sme sa rozdelili. Jana vzor z výkladu v obchodnom dole a zahlásil som: — My už
niečo vymyslíme. — Prestalo
pre Knedľu a prečo nie pre býva niekde pri Justičnom pa- dome.
bohu, štrikovali, zaháňali
i ' • ____ _ _ f- __i •
Pozeral som sa naokolo, kde ma to baviť, zoskočil som, už
ihlicami na
Skoro ma ten
pohľad položil, sme sa kvasili na fleku. Skú- nadranci vdetskom bazéniku
je nejaká väčšia tma, všetko ma boleli ruky a krv pulzovala
fakt, vôbec si násnevšimli, šal som štrikovať, za chvíľu zúrivý futbal s hnedou baret- vysvietili neónmi, až sme do- v hlave, mohli to byť tak dve
mrmlali si pre seba, ako by ma to nebavilo, obchádzal som kou. Ťahali sme sa ako smoly, razili ku
krpatému^ parčíku, minúty, solídny výkon. Jana
ich to bavilo,
niečo takého logál. Na balkóne som čumel stále nám bolo menej do re- sadli sme si na lavičku. Chví- hovorí o tom novom filme v
ako: Jednou hladce a jednou skoro rok na dve vynikajúce či, o čom vlastne rozprávať, Ťu sme sa naťahovali, hlúpy Metropolke, ešte ho nevidela,
kostry,
hnedovláska
občas cez cestu prebehla mačka, na- krpatý parčík, nebolo to k ni- zbožňovaný Jean Marais, taký
obrátce, ujmu a naberu to
— Kupujeme celý tento zve špízla na mňa, vtedy som za- padlo ma, či to je mačka za čomu, najprv si odsadala a tak teda nebudem nikdy, chválarinec! — zajačal prvý Jusuf myslene vypustil dymový krú- osem alebo za pätnásť korún, rni stále znel v hlave ten fór, bohu, stále na niečo čakáme,
^
---------- fotel
^
žok, ako keby nič. Nechodili Schmatol som Janu za ruku, že muži sú na svete na to, aby na čo tu vlastne čakáme obaa_ zrútil
sa na červenú
tancovať, aspoň kým som tam spomenul som si na
všetky dýchali ženám do ucha. A
ja, už je to asi hodina, čo tu
ku.
— Ako keby to bolo naozaj! bol ja, potom si k čiernej pri- svoje odprevádzačky,
zostalo podstate ma to ani nebavilo, tvrdneme.
— pleskol som sa na fotelku sadol nejaký starý koreň sčer- nejako smutno. Ked ma to povedal som podme domov a
Chvíľu som sa pozeral do
pri stene za ním.
venou vestičkou, neznášam to, trafí, je zle, popri nás prebe- ona: — Ty sa hneváš.
zeme, aby som to dokázal, od
— Ježišikriste, oni štrikujú! schválne si rozopol sako, aby hol zástup vojakov, ťažko dýNehnevám sa, čoby som sa razu som preskočil plôtik, za
Štrikujú! — překřikovali sme mu bolo tú červenú nádheru chali, ponáhľajú sa do kasár- hneval, klusali sme k jej do- mával, rozbehol 'sa do mesta
sa všetci štyria a váľali sa od vidno, mal to popreplietané ní, zahli sme do tichej uličky. mu- Vôbec sa nehnevám, len a ešte som stačil zakričať: —
Fakt, také oči som ešte ne- ™a to nebaví, a čo ma úplne
nejakými lesklými niťami, je
smiechu po sebe.
odrovnalo, že si položila hla- Ahoj! Možno sa stretneme, ved
— Božíčku, oni šú naši ho mi z toho na zvracanie.
vu na moje plece. A tak sa mi viem, kde bývaš!
Tí dvaja odklusali na par
šánkovia. Šibiribinkujú ši po
ket, mnohokrát som sa odtichúčečky švetríČek.
— Akí chutní mládenčekovia, strkoval rukami od steny, že
božulinečku, muším ša š nimi idem^pre hnedovlásku. Hučalo
yoláškať. Z pohľadu na Kned- mi v hlave, ked idem tancovať
vždy mi hučí v hlave, stúpal
skapem!
Ale oni stále mlčali, po- som po linoleu, zelený je a
celého rehotu si potichu bez vzorky, k jej stolu a sko
štrikovali a vymieňali si sen ro som ju zrazil so stoličky,
^Miesto, kde nemožno zabudo začné hlášky: — Ten vzor mi tak som sa uklonil, zahlásil
vať vodovod.
musíte dať, pani, chcem môj- som hlúpu vetu, čiže výlovečiť, bol by som ju kopol, drob- bolo originálne, oči nedovolili,
čil som. Pred jej domom rastú utekal som až po najbližší roh,
zeleniny, pokúsil som na našom mieste v parčíku už
♦ 27. V. — Sledujem svojho vrhy. Škoda, že som ho nezačal Zobudil som ženu a povedal po mlieko, zdravia ma neslý všelijaké
sa pustiť nejakú solídnu hláš sedia dve poprepletané telá,
susedia Prášila už tri roky, sledovať skôr. Ale ja si všetko som jej to. Predstavte si, jed chaným spôsobom, priložia tri ku, ako to krásne vonia, ale fučia.
Zdalo sa mi, že za mnou
noducho mi povedala, že som prsty k čiapke a zasalutujú. znelo to ako keby som povedal idú traja
lebo sa podozrivo správa. Keď píšem.
chuligáni, zahýňal
Prišiel
som
na
tento
fígeľ.
odchádza do práce, dôkladne
♦ 29. V. — Dnes sa mi mi somár, akého v živote nevidela.
kolo,
kolo
mlynské.
Pozeral
som
za
rohy
a zrýchľoval, ale
zamyká dvere. Tak som ho sle nul papier, žena nechce na no Ženy nemajú pochopenie pre Chcú mi dať najavo, že iba som na malý múrik, čosi ma
boli stále na dohľad. Nadoval, aj dierku na dverách vý dať. Nepriatelí sa náhodou nebezpečné zamestnania, pri tri roky sledujem svoje okolie. napadlo, zajtra mám čas, po oni
som došiel na hlavnú
som si vyvŕtal, aby som ho so susedom? Pre istotu som ktorých si treba odriekať všet Nebojte sa. Rozálek, Furtíková vedala. Očami som zmeral šťastie
cestu, chodia tu ľudia, vraca
lepšie mohol pozorovať. Zistil prekontroloval zámok na dve ko. A ja som si odriekal až ani vy Kramár, vydržím ďalšie vzdialenosť, potom som urobil jú
sa z mesta domov, každú
som toto:
rách, ktoré vetfú do chodby. mi žena začala vyčítať, že nie tri a keď to bude treba, ťřo- tie tri kroky a urobil som na
prefrngne neosvetlený
Ráno o pol šiestej pravidel Odľahlo mi, zamykajú sa na som muž a utiekla s dôstojní kiaľ budú medzi nami takí múriku stojku. Podarila sa chvíľu
taxík, obzrel som sa, tí traja
Prášilovci,
i
ďalšie
roky!
ne odchádza dlo práce. Aj ja dva vrhy. Už som nevydržal kom od kavalérie.
ale zase to nebolo zmizli.
+ 4. XI. — Tak Prášil dostal perfektne,
som tak kedysi musel, ale aby toto napätie. Zavolal som po
♦ 14. IX. — Tak som osa
k
ničomu,
taliaňák
sa mi zhrÚryvok: V. Bednár.
som ho mohol lepšie sledovať, líciu a povedal som im všetko. mel. Pozoroval som susedov, desať rokov. Za styky so za
hraničnou rozviedkou a za po
dial som výpoveď v robote, ale
výšenecké metódy. Vedel som
zato žena robí cezčasy, aby ma
to!
mohla podporiť. Prášil vstáva
♦ 8. V. — Predstavte si,
o 05.12 hod. Prečíta si noviny,
Prášil sa dnes po dvoch ro
uvarí raňajky (stále je na ra
V dobe vrcholiaceho skúško názov Nečakanie na Godota.
koch vrátil z basy! Neviem, čo vého fanatizmu sa konal mi Svoje práce si čítal ďalej Ja
ňajky chlieb s maslom a bielu
sa to robí, ale ako mu môžu moriadny bratislavský texta- novic. Bednár, Vanek, Hlubockávu). Potom sa umyje dlo pol
pása, vyčistí topánky, pobozká
veriť, veď za chvíľu si zasa ppeal v Divadielku poézie. Mi ký a Štefko, hudbu na klavíri
namontuje na divere trojvrho- moriadny bol preto, lebo ne
ženu na čelo, lebo žena mu
♦ 30. V. — V noci zastalo ale všetci zamykali dvere na vý zámok. Neslýchané! Dnes bol v nedeľu, ale v utorok a vyludzoval Melkovič.
ide na ôsmu do roboty, oble
Ešte pred prázdninami sa
čie si kabát a presne o 05.29; 07 pred naším domom auto a vy chodbu na díva vrhy. I Práši- som ho stretol na schodoch zúčastnili sa na ňom ako hos
otvorí dvere na chodbu. Potom stúpili z neho štyria muži. Za lovci si vymenili zámok. Ja a vravel, že jeho nevina vyšla tia členovia pražského Nedi- bude konať posledný rozlúčko
viem, že iba preto, lebo im ten najavo. Pekná nevina, a čo ten vadla Ivan Vyskočil a P. Bo- vý textappeal, dátum oznámia
si odkašle, vstrčí kľúč z chod
by do zámku a zamknä dvere. zvonili u Prášila, počkali kým starý z polície nevrátili. Po jeho trojvrhový zámok? A spo šek. Na účasť skúškové obdo usporiadatelia v tlači.
Bolo by dobré i v septem
Ale ako ich zamyká! Na tri sa oblečie, odmontovali zámok znám takéto chytáky. Som na lupráca so zahraničnou roz bie vôbec nevplývalo, divadiel
vrhy!!! To mi bolo najviac po z dverí a odišli spolu. Jeden toľko ostrieľaný, že sa na ne viedkou a jeho povýšenecké ko sa znova naplnilo do po bri pokračovať v týchto podu
dozrivé. Každý normálny člo z nich sa zastavil u mňa a po nechytím.
chovanie? To je nič? To ide sledného miesta. O kvalitách jatiach, ktoré môžeme nazvať
vek zamyká dvere na chodbu dal mi rukur Povedal:
♦ 25. IX. — V poslednom len tak pustiť človeka na slo hosťujúcich
textappealníkov našimi textappealmi, už len
na dva, prípadne na jeden vrh.
čase sa mi v dome začínajú bodu?
netreba
dlho
hovoriť:
ich mo pre návštevnosť našich poslu
— Takých, ako ste vy po vyhýbať. Ukazujú si rukou na
Ale na tri vrhy! To nikto!
♦ 9. V. — Pre istotu som nológy sú hlboko filozoficky cháčov na nich.
Prečo? Lebo u nás nevyrábame trebujeme. Porozmýšľajte o čelo, myslia, že ja to nevidím. zašiel na políciu a opýtal som premyslené a precítené.
Dnes na záver roka dávame
zámky na tri vrhy! A Prášil tom! Ľahol som si a rozmýšľal Mýlia sa, Rozálek, Furtíková, sa ako to je s Prášilom. Dlhú
Z domácich autorov pred príležitosť dvom účastníkom
zamykal dvere na chodíbu na som o tom. Predsa som to Silbenstein, Kramár, Gogová, chvíľu vyvaľovali na mňa oči niesli ukážku z pripravovanej textappealov Vanekovi a Bed
tri vrhy!!! No, nebolo to po
malý Rozálek, všetkých mám a potom mi ^povedali, že troj premiéry svojej hry Lasica a nárovi, uverejňujeme ukážky
dozrivé? A to ich zamykal rok nerobil nadarmo. Predsa som napísaných. Už aj dvere si ne vrhový zámok si kúpil v Ma Satinský, táto ukážka mala z ich tvorby.
-rčo rok, už tretí rok na tri nevystúpil nadarmo z roboty. chávajú otvorené a keď idem ďarsku, keď bol na dovolenke
pri Balatone. Kto by tomu ve
ril? Opýtal som sa ako tobolo
s jeho spoluprácou so zahra
ničnou rozviedkou. Vytřeštili na
mňa oči a povedali, že to ne
Viete, že od februára majú bratislavskí vysokoškoláci maďarskej 0 A čo na budúci školský rok?
bola rozviedka, ale rozvodka,
národnosti Mládežnícky klub Józsefa Atillu? Poprosili sme jeho predEšte
v
tomto
semestri
chceme
sedkyňu Júliu Kajlovú, poslucháčku V. ročníka FFUK, aby nám nie
ktorú kúpil v zahraničí, zapá
usporiadať anketu na tému „Čo by jal na ňu rádio a žehličku. To
čo o ňom povedala.
malo byť náplňou klubu“. Podľa
# Kedy ste sa rozhodli klub za 0 Počula som, že ste tam mali na toho budeme pracovať v budúcom som z toho blázon! Odišiel som
domov a ešte predtým sa ma
ložiť?
besedo Sládeka so Žlábkom.
období.
— Pôvodne sme na Katedre ma
Áno, predviedli nám ukážky pan
opýtali, kde bývam, že som ši
ďarského jazyka FFUK chceli zalo tomímy. Potom sme hovorili s člen
kovný chlapík. Toho, čo mi po
žiť literárny krúžok, ale ten by bol mi redakcie irodalmi Szemle o ma 0 Ty končíš štúdium, kto povedie dal pred dvoma rokmi ruku,
klub ďalej?
len pre nás a poslucháči ostatných ďarskej literatúre a kultúre v Čes
som tam nevidel.
fakúlt by boli ostali bokom. Tak koslovensku, mali sme hudobný ve
Členovia výboru, potom Iboja
10. V. — Tak som sa vrátil
sme sa teda rozhodli založiť klub.
čer, venovaný Zoltánovi Kodályovi Vargová, Eva Godayová, Matyáš
s ukážkami jeho diela.A, prirodze Dráfi a ostatní, ktorí pomáhali aj domov. V noci niekto zvonil.
0 Hovoríš, ako by to bolo celkom ne, klub sme 21. februára otvorili tohto roku. V jeseni tu budem ešte Išiel som otvoriť a predo dvermi
jednoduché. A my si napríklad pásmom o živote a diele maďarské 1 ja.
stáli muži v bielych plášťoch.
nemôžeme zohnať miestnosť.
ho básnika Józsefa Atillu. Z ma
Minulý piatok boli členovia klubu Bez slova ma chytili pod pa
Schádzali sme sa najprv v pivni ďarských novín sa o nás dozvedeli
ci Priemstavu na Volgogradskej žiaci maďarskej SVŠ zo Senca a v divadle Za rampami na premiére zuchy a odviezli v aute do veľ
pásma poézie „Mlaď 64“. Účinkoval kého domu. Strčili ma do jed
ulici. Súdruhovia z Priemstavu nám urobili nám kultúrny program.
veľmi vyšli v ústrety. Ale potom 0 Tak predovšetkým besedujete... recitačný súbor pri Mladých srd nej izby. Bolo tam veľa mužov
ciach.
tam začali čosi prestavovať, a my
Aj tancujeme. Nedá sa vypočí
a žien. Mali v rukách bloky,
Bolo by sa treba ísť pozrieť, ako dívali sa okolo seba a zamys
sme ostali bez miestnosti. Chodila tať do poslednej bodky celá ná
som, hľadala, až som prišla k. sú plň klubu. Stretávajú sa tam pria to v klube beží. Lebo je tam i cez lene do nich niečo zapisovali.
druhovi Goučovi do Libressa v Do telia, aby si pohovorili. Chceli by skúšobné obdobie vždy vyše stovky
me SČSP — a prijal nás. Od apríla sme, aby to bolo zaujímavé a pri ľudí. Počuli o nich i študenti ma I mne strčili do rúk taký blok
chodíme každý piatok tam. Príjem tom máme zámer — zorientovať ďarskej národnosti *v Prahe, Koši a ceruzku. Vtom zamkli dvere.
né prostredie, magnetofón, gramo najmä poslucháčov prvých ročníkov ciach a Nitre. Chcú nadviazať kon Na tri vrhy!!! Zreteľne som
fón, kávička. Ba i javisko v malej v kultúre a pomôcť im, aby sa ne takty,
to počul. Pre istotu som si to
sále máme k dispozícii.
cítili v Bratislave osamotení.
Zhovárala sa M. ALEXYOVÁ zapísal.
Marián Vanek
Egoista.
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Klub bez zbytočných rečí
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Naše textappealy

Po rieke plaví sakánoe

Lepší takýto autostop ako žiadny.

Foto: Tuleja

Obľuba basketbalu
V športovej hale na Pasienkoch sa konali oblastné maj sokoškolákov dobre, tentoraz
strovstvá Slovenska v basketbale vysokých škôl. Všetky zá nebolo ani zvyčajných nárekov
pasy priniesli pekné boje, a výkony najmä mužských teamov na organizáciu a najmä rozsvedčia o veľkej obľube basketbalu medlzi vysokoškolákmi. hodcov, a výborná výkonnost
V súťaži mužov zvíťazilo kovaním (najmä 206 cm vyso- popredných družstiev dokázala, akou škodou je, že sa v
družstvo bratislavskej /SVŠT, ký Čapčík) mohli s lepšou ro- tomto
neuskutočnia cektoré sa opieralo najmä o vý- zohrávkou skončiť o niečo vyš- loštátneroku
majstrovstvá v baskony reprezentanta Gabániho šie než na poslednom, štvrketbale vysokoškolákov,
na
a viacerých ligistov (Žiak, Ge- tom mieste.
ze, Doležel, Házel, Lošonský a
U ženských družstiev suvenajmä družstvá UK
iní). Ich najväčším súperom rénne zvíťazili hráčky UK, keď a SVST zaiste neboli bez nabolo družstvo UK, ktoré po nemali vážnejšieho konkuren deje na výrazný úspech.
dávalo vzhľadom na prípravu ta ani v družstve PI z Košíc,
Výsledky: muži — SVŠT
a káder hráčov výborné výko ktoré prišlo so šiestimi hráč VŠT Košice 83:73, ySLO
VŠLD Zvo
Zvony a nebyť zakolísania vo fi kami (!) a predtým bolo jed- len—VŠT Košice b4:ôZ, bVbi
nálovom zápase so SVŠT, moh ným z favoritov. U víťazov —VŠLD Zvolen 68:58, UK-“
lo skončiť na najvyššom stu na j lepšie zahrali
Dubovská, VŠT Košice 97:92, UK—VŠLD
pienku. Dobre zahrali najmä Lajdová, Vykopalová a Hajdu- Zvolen 76:59, UK—SVŠT 74:82,
Matula, Ďuračka, Herrmann a šíková. Na druhom mieste Ženy: UK—PI B. Bystrica 54:
Mezsároš. Na treťom mieste
skončili ženy PI z Banskej By- :32, UK—PI Košice 61:37, UK
skončilo družstvo VŠT Košice, strice. na treťom PI Košice a —VŠE Bratislava 88:64, VŠE
od ktorého sa čakal azda i lep- štvrté miesto obsadili dievča- Bratislava—PI Košice
25:80,
ši^ výkon. Takisto poslucháči
tá VŠE Bratislava. PI B. Bystrica—VŠE Bratislava
VŠLD zo Zvolena, s výbornými
Celkove prebehli oblastné 54:22, PI B. Bystrica—PI Košipodkošovými hráčmi a doska- majstrovstvá v basketbale vy- ce 44:38.
-E. G.-

Je známe, že asi pred dvoma rokmi bol založený pri Slávii nový ganizačným
zaistením
pretekov
oddiel, oddiel kanoistiky a vodného slalomu. Oddiel sa má k ži- i včasným vyhodnotením výsledvotu, i keď narazil na mnoho ťažkostí, a to najmä rázu materiál- kov. Rozhodne sa treba poďakovať
neho. Skupina nadšencov ich vlastnými silami a pričinením preko- pracovníkom našej školy Petrušonáva. Nedostatok priestorov odstraňujú stavbou lodenice na starom vej, Kupčíkovej, doc. Mayerovi,
vlečnom člne. Pri ňom si postavili slušnú tréningovú trať. V naj- asistentom Modlitboví, Ondrašíkobližšej dobe plánujú odstrániť nedostatok plavidiel výrobou laminá- vi, poslucháčom Dikantovi, Potočtových kajakov a kanoe, a to opäť vlastnými silami.
nému, Pronayovi, ktorí zaistili naXT nie
• o .L-w
ul.
x
1-1
^ , j na n^šej
škole veľmi lichotivé uznanie.
No
týchto úspechoch
a stavensku
rieku. n
Po príchode
Podrostiach mladého oddielu chceme bansko zažili sme sklamanie —
Oddiel po pretekoch urobil rozdnes hovoriť. Ide o to, či pri Belá mala málo vody, preteky sa bor výsledkov. Tesná porážka od
všetkých problémoch materiálnych tu nemohli konať. Hoci sa lialo ako Žilinčanov ukázala, že máme málo
nezaostáva oddiel v práci trénin- z krhly, hoci sa pokazilo auto, pretekárov na kanoe, najmä v disgovej. Previerkou síl na tomto funkcionári a organizační práčov- ciplínach C 2 a C 2 mix. Pre tieto
poli boli Oblastné prebory vyso- níci oddielu ukázali dostatok roz- disciplíny treba postaviť čo najkých škôl v kanoistike, ktoré sa hodnosti a úsilia, aby sa preteky lepšie a najmodernejšie pretekárkonali v prvej polovici mája. Od- mohli uskutočniť. Vybrali na pre- ske kanoe a potom začať s váždiel si tu zmeral sily takmer so teky úsek Váhu nad Podturňou, to nym tréningom ich posádok. Druvšetkými rovnocennými partnermi miesto, kde sa svojho času koná- há liga, ktorej je oddiel členom,
zo Slovenska (nezúčastnili sa pre- vali celoštátne kvalifikačné pre- začína 23. augusta, a preto sa tretekári z Košíc) a môžeme byť bory za medzinárodnej účasti. Po- ba poponáhľať,
hrdí na to, že obstál veľmi čest- stavili tu trať, ktorá si získala
^
.
... .
ne. V celkovom hodnotení prete- uznanie takých pretekárov, ako je . a
clvou otázkou o le u
kári našej školy obsadili druhé Sýkora, Stachera, Slašťan, Pálka, Je. Pr°blém. dorastu
Poslucháči
miesto (sÍ 73,5 bodmi) za VSD Beneš, atď. Bola rýchla i technic- Prichádzajúc, na školu su v tom
Žilina (so 75 bodmi), pričom treba ky náročná. Ba ozvali sa aj také veku' e ,y y
1 osa ova/ ta
podotknúť, že viacerí poslucháči hlasy, že na toto miesto sa zby- rríer ■/laximá nych výkonov. Je poSVŠT v Bratislave sú príslušníkmi točne zabúda, preteky ukázali, že chopitelné, ze ak v tomto v?!^u
nášho oddielu, no na týchto pre- by tu opäť bolo možné organizovať ^Ôžu^konkurovať ^ž" osľr’iel'anúm
tekoch získavali body pre svoju prebory najvyššej úrovne.
m0^u, konkurovat uz ostnelanym
školu.
Účastníci pretekov boli spokojní PretekáromMedzi
najúspešnejších
našich ai s ostatnými stránkami: dopraTibor Smatušík,
pretekárov patrili: Luděk Beneš vou. informáciami, samotným orvedúci KTV na Prír. fak.
— I. miesto v slalome na kanoe,
Naďa Saukuličová — I. miesto
v slal°me na kajaku, Rudolf Pol|fak “ vojťľčh^PotočnTík

mi/st0 v sJIalome a m. miesto

v zjazde na kajaku, Helena Bednárová — III. miesto v slalome
na kajaku, V zjazde na kajaku
naše ženy obsadili prvých 5 miest
Bielová,
Števčeková,
poradí:
Saukuličová Bednářová, Jankovičová.
No aj druhú stránku veci treba
vyzdvihnúť a ohodnotiť: náš od
diel sa podujal zaistiť vysokoškol-

roveň bpreboronľ*Žápadoslovenskéhô
kraja a verejn^m pretekom) po
stránke organizačnej. Bol to prvý
vážnejší krst pre funkcionárov a
organizačných pracovníkov oddielu,
lebo okrem pretekov na Dunaji
samostatne ešte väčšie akcie ne9r9ai}izovali.
Možno opat povedat.
^koip8 dobré meno 1 Pre
teky mal- byť pôvodne na Podbanskú na rieke Belej, ktorá sa
považuje za najnáročnejšiu slo-

Vyhrali to ligisti

našej univerzity

A možno to takto celkom
smelo povedať. Vyhrali to naozaj tí najlepší. Lepšie povedané — ďaleko najlepší. A čo
vyhrali? Medzifakultmý volejbalový turnaj UK na Kalinčiakovej ulici.
Nebolo to ale veľmi chýrne. Pod vysokou sieťou sa zišlUtiba štyri družstvá. A počet fakúlt na Univerzite je
väčší. A tak pôvodne do dvoch
vylučovacích skupín rozvrhnutý turnaj sa hral systémom
každý s každým.
Profesionáli, ako itevéšákov
prostý študentský športový ná-

UK v atletike najlepšia
Na športovom štadióne v Nitre
sa konali prebory slovenských VŠ
v atletike mužov a žien. Zúčastnilo sa 13 vysokých škôl z celého
Slovenska. Preteky zahájil rektor
VŠP v Nitre prof. dr. inž. Špaldoň.
Naši atléti sa na toto podujatie
veľmi svědomitě pripravovali a ich
práca bola k spokojnosti nás všetkých korunovaná úspechmi. I napriek tomu že do bojov nemohli
zasiahnuť niektorí naši najlepší
(Vargová, Štoček, Trenc, Škrabák),
ktorí sú t. č. na študijných exkurziách, získali sme 7 „zlatých“,
Je to veľký úspech vzhľadom na
to, že za Univerzitu mohlo štartovať len 21 pretekárov. Len takýto
počet bol limitom určený. Je to
málo, ak porovnáme, že na minu
loročných majstrovstvách VŠ zís
kala UK jedno z prvých miest. Je
škoda, že UK nevenovala viacej
financií, čím by umožnila zvýšiť
počet pretekárov ako stanovila
kvóta, tak ako to urobila SVŠT

a do Nitry vyslala miesto 21 pre- 800 m — Cmerkóvá (PI B. Bystrilekárov asi 40. No napriek tomu
ca) 2:40,2
vynaložili naši atléti všetky sily 80 m prek. — Gavorová (UK) 13,7
a získali v silnej konkurencii 200
sek.
pretekárov prvé miesto, spolu so výška — Gavorová (UK) 147 cm;
SVŠT, ktorá získala rovnako 7 ,,zlaKrajnerová (SVŠT) 141 cm
tých“,
diaľka — Jarolímová (SVŠT) 540
Je potrebné pripomenúť, že orcm
Bubiková (VŠD Žilina)
ganizácia a celý priebeh majstrov- guľa stiev VŠ bol veľmi dobre pripra11,72,
vený. Veľkosť a význam týchto disk
Malatinová (SVŠT) 40,62.
preborov si však zaslúžilo odmeVáclav Formánek
ňovať víťazov pamätnými plaketami alebo medajlami a nie iba diplomom.
Z jednotlivých výkonov je nutné
vyzdvihnúť Lendela (UK), ktorý
Na volejbalovom turnaji o majv skoku do výšky výkonom 202
cm utvoril nový slovenský rekord. stra ITVŠ sa 11. mája na ihrisku
Pochvalu zaslúži aj Gavorová, kto- na Kalinčiakovej ul. veľmi tuho
rá získala dve „zlaté“ za prekážky bojovalo. Svedčí o tom i tá skua skok do výšky.
točnosť, že o víťazovi nerozhodol
’
..
pri rovnosti bodov pomer setov,
100 m BendemŕUKI 110 sek- Salav ale lôpt’ Zvíťazili Poslucháči V.
niKl íl 4 «pW- K„Mn" niKJ roíníka vďaka skúsenostiam a lep(UK) ii.a seK.,
Kunan (UK) šej 2ohratosti v budúcnosti však

s°ekm ŇedeTk /uK) 48 5' ek
800 m - Krnaš fKošicef 157-4. W , .
„ S ' , •0/- '
4 Mplnár (UK) 1,58:2 sek

K-05-41267

Počasie, neprispelo k zvýšenou

úrovne. A opalujucich sa dlii.
•:i„ —„ ____
vákov ______
uspokojilo
práve len to-Gindlto.

_ -t_____

ä

ITVŠ vo volejbale

200
SVŠT) 22
1
4UU m
m Eichler
ticmer í(bVM)
22,1

Vydáva CZV KSS na UK a
LF, ZV ROH na UK a LF, VV
ČSM na UK a LF a Rektorát
Univerzity Komenského, Bra
tislava, Šafárikovo nám. č. 12.
Riadi redakčná rada. Vedúci
redaktor J. Vereš, redaktor V.
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trácia:
Katedra
novinárstva
FFUK, Bratislava Gondova 2,
tel. 550-20. Vychádza dvojtýž
denne. Tlač: Západoslovenské
tlačiarne 01, n. p., Bratislava,
Dukelská ul. 51.

rod nazýva, nemali v diružstvách filozofov, farmaceutov,
ba ani v ambicióznom družštve prírodlných vied vážneho
súpera. Labuda, Mišura, Blahuta a ďalší — to sú mená,
ktoré naháňajú strach i v liíle.
No dosť už o víťazoch. Vyhrali zaslúžene i keď ani oni
nenadchli. Toto však mal byť
medzifakultný turnaj, po stretnutí Univerzita—Technika najvyššie volejbalové športové
stretnutie vysokoškolákov? Nič
to veru nepripomínalo. Slabá
úroveň.
niekolko
ospalých,
opaľujúcich sa divákov a na
pokon i účasť — to všetko bo
lo hloboko pod úrovňou i pe
riférnych či vidieckych špor
tových podujatí.
Za zmienku stojí napríklad
ľahostajnosť
medikov, ktorí
hoci sú schopní postaviť veľ
mi dobré družstvo, sa vôbec
nedostavili. A tak i ten jediný
klad celého podniku — pekné

wm m _ TaZwr
ii'ii'v
5000 m - Tejbus (UK) 14:41,2
IMm prek. - Kováč (Nitra) 15,7
sek.
1400 m prek. - ž;knka (VŠT Košice) 53,8; 4. mring r. (UK)
57,8 sek.
4 X100 m VŠP Nitra — 43,0
4X400 m — SVŠT Bratislava 3:26,3
žrď — Ďurečka (UK) 3 80 m
diaľka — Winkler (Nitra) 6 96 m
výška — Lendel (UK) 202 cm —
slovenský rekord
trojskok
—
Kupkovič
(SVŠT)
14,59 m
guľa — Ihring A. (UK) 13,68 m
disk — Mlynár (SVŠT) 45,70 m,
oštep — Hunčík (VŠLD Zvolen)
65,24 m
kladivo — Kolařík (Nitra) 48,46 m
Ženy
100 m — Kolářová (PI Nitra) 13,0
sek., 3. Vychovalá (UK) 13,7 sek.
200 m — Kolářová (PI Nitra) 26,4
sek.

Výsledky: muži: III. ročník—II.
ročník 2:0 (10, 13), V.—III. 2:0
(11, 6), IV.—V. 2:0 (9:15, 14, 15),
I.—IV. 2:1 (15:17, 14 12), V.—I.
2:1 (12, 11:15, 11), I.—II. 2:0 (6,
18.), L—III. 2:0 (14, 9), V.—II. 2:0
(0, 6), IV.-IJ. 2:0 (3, 3), IV.III. 2:0 (7, 4), ženy: III.-I. 2:0
(7, 5), IV.-I. 2:0 (6, 0), iy.—III.

má
veťké
šance ktorí
ziskaťhrali
titul volejdruž‘ 2:0 <8- 12>t
L ročníka,
Tabuľka mužov:
ba' prVýkrát Sp°lu 3 b0l° jaS"e 1. V. ročník
4 3
vidieť ich "ezohratosť. Vo svojom
4 3
strede majú hráča európskeho for- 2. IV. ročník
m-tu _ olJympionika La{,udu a nie_ 3. I. ročník
4 3
4 1
ktorých „béčkárov“ Slávie. Piataci 4. III. ročník
h ,r
"tave. FU
vrirura Na- 5. II. ročník
4 0
JV,^ Venerovský a' Mészáros.
Strenutia žien boli slabej úrovne
Tabuľka žien:
a miestami bolo trápné Jsa dlvať 1. IV. ročník
2 2
.
hudúcich učiteliek telesnei 2. III. ročník
2 1
2 0
3. I. ročník
žení: Pisarčíková, Holá, Kantorková, Hricová a Kasalová.

Plná a predsa prázdna
V Horskom parku sa to sta
lo už akosi zaužívané. Keď sa
blíži skúšobné obdobie, tí _ šikovmejší si poobsadzujú miesta a držia si ich cez celý čas.
Pekne podlľa povahy. S výhľadom ma študovňu, alebo s pojo^ou proti stene akuž prihára
Je to iedlM;d|Uché. Stačí
si položiť na stôl nejaký zo
šit, alebo knihu a miesto je
obsadené na ako dlho sa bude
páčiť. A tak sa na študovňu
naskytuje neobvyklý pohľad.
Miestnosť je poloprázdna, lebo
tí, čo majú miesta obsadené,
sú niekde na prednáške, ma
rande, alebo bohviekde, a tí,
ktorí chcú študovať, pobehu
jú bezradne a bez miesta po
študovni, alebo sedia na iz-

Balia kufre
Už v polovici mája ma zaujal
podivný jav. Napriek tomu, že
úradne sa semester končil až
za poldruha mesiaca, mnohí
študenti si už balili kufre, s vidinou blížiaceho sa skúšobného
obdobia. Všade bolo badat sna
hu skončit čím skôr semester
a zmiznúť domov. To sa odražilo i na nástenkách mnohých
fakúlt, na spoločenskom živote
vôbec, i na účasti na prednáš
kach. Myslím však, že nemožno
zabúdať, že semester je ešte
tu.
J. Benka

PUSTIS MA?
Chcete si cvičiť trpezlivosť? I s rizikom, že to bude mať následky ? Na vašich nervoch? Ak áno: staňte sa študentom. Nie
diaľkového — ale denného štúdia. To je hra na trpezlivosť. Ako
cvičný priestor si nevoľte čakanie v rade na štipendium. Ani
čakanie na študijnom oddelení. Tam sa fronta, ako všade inde
(frontu všeobecnú tvoria ľudia rôzneho veku, pohlavia, povolania,
zmýšľania a citov), riadi podľa všeobecne platnej zásady: kto skôr
príde, ten prv melie. V jedálni to však neplatí.
Cvičenie trpezlivosti sa „prevádza“ v rade hladných. V študentskej
jedálni. V závodných som sa s tým nestretol.
Priebeh cvičenia: úplne jednoduchý. Stáť v rade. A pozerať sa
uprene pred seba. Nie na chrbát toho hladného, čo stojí pred tebou.
Uprene na pohyb masy. Ale v lese uvidieť i stromy. V dave uvidieť
tých, ktorých charakteristickým znakom je? , Ahoj. Čakáš? To je
dobré. Inak čo robíš? Pristavím sa k tebe . . .“ To by bol jeden.
Optimizmus sa neoplatí. Bude ich ešte viac. Zásada „kto skôr príde,
ten prv melie“ sa zrútila. Ale ty si cvičíš trpezlivosť. Preto si
trpezlivý. A si trpezlivý i keď príde ďalší typ. Reprezentant skupiny.
„Ahoj. Čakáš? To je dobré. Teraz sa mi skončilo cvičko (niekedy
používa slovo prednáška, ale nie často). Pustíš ma?“ Ty si trpezlivý.
Veď i za tebou môžu prísť tvoji kolegovia. Povieš im nie? Ale za
tým „pustíš ma“ prídu tiež jeho známi, ktorým tiež skončilo cvičko,
po formálnom úvode, so slovami „Pustíš ma?“. Už ich je tu asi
päť. Ty si trpezlivý. Tešíš sa iba tomu, že nie celý krúžok sa
stravuje v tejto jedálni.
Podskupinou typu ľudí „Pustíš ma“ sú tí, ktorí o to žiadajú ne
známych, ale sú si istí ich kolegialitou. Táto podskupina sa tvojím
očiam odhaľuje vtedy, keď už stojíš blízko okienka. Tu si môžeš
náležíte vyskúšať silu svojej trpezlivosti. Tvoj hladný zrak sa tú
žobne upiera na obed a ten sa ti odrazu vzďaľuje. Vzdaľuje ti ho
táto podskupina. Ešte šťastie, že sú takí, ktorí stoja v rade za
tebou. Lebo každý človek je tak trochu škodoradostný. Nepredbehli
len teba. Aj ich. Ale všetkých nás spoločne dobehli. Všetkých nás
zoradených hladných.
Doba tohto cvičenia trpezlivosti je obmedzená. Môžeš ju používať
štyri, maximálne päť rokov. Lebo potom sa dostaneš medzi ľudí
Iných. Nie študentov.
Počas tejto doby sa odporúča aspoň raz mesačne zrekreovat
Treba ísť domov, k rodičom, a utvrdiť sa v názore, že nie všade
sú fronty a nie všade sú hladní delení na skupiny.
•— KUGLER —

Nie je družba ako družba?

Tak sa zdá! Prečo? Nedávno sa
7:3 3 vrátili z Brna medici. V rámci
7:3 3 družby s tamojšou lekárskou fa
7:3 3 kultou (podobne ako predtým filo
2:6 1 zoiij,
zofi), vybojovali
vyuojovaii spuriuve
športové sneniustretnú
0:8 0 tia v basketbale, volejbale a futbale. Samozrejme, v pos.ednom ,iba.
0 4:0 2 chlapci. Vrátili sa
n5 ° ^
1 2:2 1 „Ako bolo?“ — jednoznačne odpo
2 0:4 0 vedajú: „Výborne!“
Zaujalo ma to, pretože skúseno
max — sti, ktoré mali z nedávneho zájaz1
1
1
3
4

bách, kdle čakajú do polnoci,
až si aspoň niekto odnesie
svoje veci na izbu. J. Benka

du filozofi, boli podstatne horšie,
A medici?
Slávnostné privítanie v autle LF
k tejto príležitostne slávnostne vy
zdobenej, privítacia reč
pl^ ^ dekana,
. 7
na účasť predstavenstva i študenbig-beatovom „^^“Äel'Sv
orchestri
hodnotné športové boje. .
Nik sa nemohol sťažovať. Ale čo
potom skúsenosti filozofov? Žeby
nebola družba ako družba?
GINDL

REDAKCIA ŽELÍ VESELE PR
VŠETKÝM CITATEEOM A SPOLUPRA

