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Nolcolik slov rektora»
Líbí se Vám v družstvu hráč, který sám dobře hraje, aie radši zkazí liru,
než by přihrál druhému? Liiě né. Proto se mně a nám v a on, kteří pracujeme pro kolektiv, líbí studenti, kteří nestudují a nepracují jen pro sebe, ale pro kolektiv,
pro naše Československo, pro náš lepší svět.
Vím, že přirovnání se sportem není docela správné. Družstvu jde o výsledbk
hry a bučí čestne vítězí nebo odejde s čestnou porážkou. Na světě kde je vedle sebo
starý a nový společenský řádij není "buS-- anobo". Ľy s porážkou neodejdeme; nové,
/
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pokrokové zvítězí v.soutožani se starým. To je dějinná nutnost a kdo by se stavěl
proti ní, neobstojí.
Nové vítězství i bez Tebe, který so vyhneš kolektivu

vystuduješ a půjde"

do zaměstnání jen pro výdelek a budeš celý život dbát, abys nikomu nepomohl a s ni-,
kým nespolupracoval - zvítězíme i bez Tebe, který se sám chceš odsoudit do dobrovolr
né isolace. Ale je to pro Tebe lepší, když budeš součást toho nového, když budeš vítězit s námi.
Když víme, že zvítězíme, proč o to bojovat ? Rádi budujeme pro ty, co přijdou po nás, ale i my sami chceme co nejvíce užívat svého vítězství, sklízet co nejvíce výsledků svého budování.
Čím platněji kdo pracuje pro kolektiv, tím více může čekat i pro sebe.
Život nežije *dkdy sám, žije spolu se svými blízkými, s těmi, se kterými ho spojily
nebo spojí láska nebo přátelství. A nás přeee spojuje láska s národem, přátelství
s pracujícími celého světa. Chceme stále lépe pracovat, abychom žili stále lepším,
pestřejším životem.

Studujete pro společnost a tím i pro sebe5 pracujete pro sebe a tím i pro
společnost*

'
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I na vysoké•školo nejde jen o to, abyste se učili, i škola má zájem o vaši
práci přímo pro školu. Také my, kteří vás učíme, se učíme také od vás, jsme rádi sa
všecko> co nám pomůže zlepšit naši práci. Šlo by nám to oběma lépe, kdybyste víc pqimohl
4

Zatím žádám o pomoc na dvou úkolech, i když vím, že jsou a budou další,
Poraate nám v rozvrhové komisi, jak vy myslíte upravit rozvrh tak, aby lépe
vyhovel vám i učitelům. Povězte> co si vy myslíte o úpravě osnov předmětů náplně
přednášek a cvičení. Neohceme vám slevit nic, co inženýr bude potřebovat, chceme,
abyste si ze školy co nejvíce odnesli. Ale nechcemo vás zatěžovat zbytečnostmi. Na
úpravě osnov pracuje pedagoga, cko-organisační komise, kterou vede pře .sedá. prof.
Dr Kašpar a místopředseda Ing. Landau. Pomozte svými připomínkami u nich, u děkanů
fakult, prodiskutujte své názory 3 katedrou, kam předmět patří. Budeme rádi za každou připomínku, kterou uplatníme, i za každou, která snad by uplatnit ngšla a kde
bučí vysvětlíme, proč no anebo se dohodneme na společném záveru.
Všem, straně, vládo, ČSM, škole, jde o spolupráci, O 1 1
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na živote
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školy.
Nepsal jsem všecko, co bych chtěl říci, nesmím zabrat tolik místa v časopise, který si píší studenti. Je to první studentský časopis na chemické škole. Když
já jsom studoval, neměli a. nemohli jsme mít svůj časopis, Kolportoval jsem na škole
pokrokové studentské časopisy. Chtěl jsem se jednotí na školu vrátit jako učitel
byl jsem přesvědčen, že to bude v novém společenském řádu, o který jsme bojovali.
Nepředstavoval jsem si, že budu jednou psát několik

eIov

rektora do studentského ča-

sopisu, Jak se mi to povedloj nevím, l/dám o kritiku. Nejen Slánku, ale celé školy.,
ífciad se dočkám, až ten z Vás, který bude jo'nou rektorem naší školy, bude psát několik slov do studentského časopisu. A^ mi je pale dá přečíst.
Maděra.
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Návrh na přestavbu studia_na_naší_šÍDle.

1

Návrh na přestavbu studia byl dlouho a podrobně připravován. Je to návrh,'
tedy ne definitivní řešení, a je na nás, abychom se k němu vyslovili.
Dle návrhu by bylo studium na naší škole rozvrženo do tří částí.
První část

Prvních sedm semestrů by byla výuka základních chemických a, technických

— p ř e d m ě t ů

a výuka v laboratořích.

Drahá část

Po skončení sedmého semestru nastoupili by posluchači do závodu, kde
by rok pracovali ve výrobě. V létě by neměli prázdniny, ale 1 měsíc
dovolené. Posluchači by byli organiscrváni ve společenských organisacích
závodu, Zejména v 5SM a ROH. Do roku výrobní praxe by byly zařazeny
předměty, které přímo souvisí s provozem, například: „Zařízení závodů",
„Bezpečnost práce", část předmětu „Ekonomika, organisacé a plánování prům.
podnilca"

další.

Po skončení roku práce ve výrobě by vykonali posluchači zkoušky z výrobního zácviku za účasti zkoušejících za závodu i školy a byli by kvalifikováni do určité zaměstnanecké kategorie. Podmínkou připuštění lce zkoušce
by bylo, že se student osvědčil ve výrobě a se ve výrobním roce aktivně
pracoval ve společenských organisacích závodu. 0 to:;i, kdo nesplní tyto
podmínky nebo nezíská kvalifikaci alespoň 4. a 5. stupnice, by bylo rozhodnuto, zda bude ve výrobě.rok opakovati nebo zůstane na závodě jako
středně-tochnický pracovník. Nejschopnější studenti by ne mohli za rok
kvalifikovat do vyšších dělnických kategorií a po ukončení školy by nemuseli konat zácvik. Ostatním by bylo při zkoušce stanoveno, jako dlouhým
zácvikem mají ještě po•absolvování školy projít - to by bylo přikládáno
k inženýrskému diplomu.
Třetí část
—
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Po ukončení roční praxe by následovaly tři semestry studia přímo na vyé

škole. Poslední z těchto tří semestrů by byl /jako dosud./ věnován

diplomní práci. Po dobu posledních tří semestrů byl by snad posluchač nadálo v zaměstnaneckém poměru v závodě, a po absolvování nastoupil by pravděpodobně do téhož závodu.
Otázka vojenské přípravy a její eventuelní znovuzavodaí bude řešeno zvi lni a pravděpodobně by podle toho byla upravena délka studie na naší vysoké škole»
0 této přestavbě referoval podrobněji s. Liilan Šípek, předseda CV 5SL: na col o školském
aktivu. Na řadu dotazů, které z raferátu vyplynuly, odpověděl nám s. prorektor Hyška
a s. Kálal, předseda ZV KSČ.
Zúčastní se .jednoleté praxe také soudruzi, kteří -přišli na školu ze závodů ?
Pokud ze závodu, z kterého přišli, dostanou příznivý posudek, a vyhověli by ostatním
požadavkům /zapojení do společenských organisacích/, pak by nol-ili vykonat po 7. semestru zkoušku z výrobního zácviku a pokračovat dále ve studiu. /Zkoušky, které by se
skládali při výrobní praxi, museli by složit také/.
Budou průmyslováci začínat výrobní praxi rovněž manuelní prací ?
Záleží na potřebách závodu, ale spíš budou zařazeni tak,jako ostatní studenti.

- 4 Jaké bude hmotné zajištění bohem výrobní praxe ?
Navrhuje se, aby posluchači byli v zaměstnaneckém poměru, byli by tedy odměňována
závodem podle množství a jakosti vykonáno práce. Proto na začátku by pravděpodobně
byl jeho příjem nižší, a postupně by se mohl zvyšovat.
Jakým způsobem by byl zajištěn výběr vědeclých pracovníků ?
Výchova vědeckých pracovníků by byla zajištěna jako doposud, t.j. pomocí vědfecké
aspirantury, ke které je i dnes vyžadována praxe» Pokud by byla naléhavá potřeba
mladých asistentů pro některé katedry, bylo by jistě možno dohodou se závodem tuto
otázku vyřešit.
Která města -přicházeli v úvahu pro konání výrobní praže ?
Chtěli bychom soustředit výrobní praxi do několika málo měst. Přichází v úvahu Praha,
Ústí, Olomouc, Gottwaldov, ©strava a lábst. Bylo by vhodné, aby celá specialisace
byla soustředěna v jednom závodě.
Další dotazy nebo diskusní příspěvky odevzdávejte na sekretariát Ssi. V příštím čísle
dotazy zodpovíme a závažnější příspěvky uveřejníme.
I. Lefkovitš

Střípky z plesového zrcadla.
Osmá hodina je tady a sál zeje prázdnotou. Že by plos lidí, kteří mají
vo znaku křivuli, natáhl ? Proč ? To musí reportér zvědět.
Je chladný večer, nad střechami sc pohupuje měsíček, ale ani básník si jej
nevšímá. Proč ?
Člověk na štaflích, př.-.d ním několik lidí v zimnících a sc šálou kol krlcu
stojí na židličkách a před nimi se vlní masa padesáti lidí. Obrázek pořízen na, Strossmeyrovo náměstí před prodejnou tolovisoni. Už víte proč ?
kio, hokej, II 0 K E J !
•'•aneční sál.je prázdný, zato ale dvě postranní místnosti s telsvisory jsou
plné příznivců sportu.
Končí první třetina, ples nemůže být zahájen. Zahájily i gardoS paní H,
vidíte támhle tu v těch bílých šatech, ta, má ale pěkně naškrobenou spodničku,
NÓ a ta druhá, hned vedle zase módní náznak "pytle".

Zaznívá môMcé blues, páry již hustě zaplnily parket. Tnavá barva so střídá
s pastelovou, pohledy, konvorsace tu bezvýznamná, taj?, zase živě plynoucí. Stihlá ručka
se pouští tanečníka, prsty ukazují mamince: vedeme nad S3SR 3:2! Jazz-trubka udává ton
a těla se chvějí v rytmu charlestonu. Kadeř spadá do očí, motýlek se posunul.
Pak přišly dvě branky a s nimi poklesla nálade blízko bodu mrazu, ľiozohřívá
ji ale dfinitivně Beseda, kdy nikdo nezůstane v klidu /někdo kvapí na parket, jiní chl
pci opět prchají do bezpečí co nejdále od parketu/» Baví se i lože, obzvláště, když
so nějaký mladík natáhl uprostřed sálu.
Jsou dvě hodiry. Ale na parketu ještě noní volněji, zelená, sukně se točí,
černý drdol a tmavé oči z

nalepenými řasami přitahují,

Tři hodiny, tramvaj je natřískaná.
Sedm hodin, posluchárna zeje prázdnotou.
Devět hodin. Dobrá ránc !
A závěr: až na ten hokej to byl prima plos !
Li 3. roč. PPT.

Těžko v učení - lehko v boji !
Jaro jo tady, sluníčko liře je a opírá, se do silných vojenských kabátů . v

v

v

v

Na rameno zbraň ! K noze zbraň ! Nazad zbraň ! K noze zbraň S Poklusem v klus !
(Až se z nás kouří ! )
je nám horko, a preco ještě před několika týánynám mrzla pára u úst.
(česky řečeno - kouřilo se vod huby) při vojenské přípravě v nevytopeném "sále"
ve Vokovicích. A to ještě znamená budíček v pět nebo v šest ráno a to je na študáka, so
Slovek si někdy musí zabručet a. zanadávat, ale nakonec pozná: Přece Ta
vojno, mámo rádi ľ Jak je to veselé (pro ty druhé ovšem), když so někdo nemůže dostat
do protichemického oděvu a, pak zoufale funí do masky, obtížen byv rontgeaomotrom,
A těch vtipů o přestávce ! To znáte, a když to neznáte, ták to ještě poznáte 1
A tečí ještě_neco k_otázcc ijonochání vojensteé přigravy.
Vzholdcra k délce studia na naši škole a vzhlelomí k potřebě inženýrů-chemik
v našem průmyslu by bylo žádoucí, ponechat i nadálo vojenskou přípravu ve stávajícím
rozsahu hodin a po ukončení studia i vojenské přípravy vykonat šestiměsíční základní
službu.
'ľ::to otázka bude řešena na odpovědných místech a. bude-li vojenská příprava
ponechána, bude so vztahovati na stávající první a druhý ročník, a to i sa předpokladu
že tyto ročníky se již zúčastní praxe na závodě.
Li 3. ročník FPT

I

-

6 -

O činnosti pedagogi^ico-organisační komise Jkoly.
Podagogicko-organisa-ční komise je poradním orgánem vo lení Školy, poverením ä'-ledováním dlouhodobějších .i aktuálních otázok náplně a metody výuky.
3 ohledoíu na situaci na škole, v době, kdy komise zahájila svoji činnost
(konec roku 1957), bylo rozhodnuto, že- v první radě jo nutno zkoumat osnovy předmětů
základního studia - předmětů společných pro všechny posluchače. Z předběžného £otř:ní a diskusí vyplynulo, že u běchto předmětů jo nutno při posuzování jejich náplně
uplatňovat tři hlediska:
a/ zda není výklad předmětu nebo některých jeho částí veden formou příliš
náročnou (např. z hloo.iska exaktnosti výkladu, nebo z hlediska používáni příliš ná ročného : laiematického aparátu);
b/ zda není rozsah požadované látky v daném předmětu příliš velký s ohledem na sumu studijních požadavlců, kladených na posluchače v určitém období;
c/ vyhovujo-li osnova také z hlediska potřebné průpravy pro snocialisííci*
Krom tohoto je u každého předmětu řešena ještě je 'na volmi důležitá otázka,
jsou-li pro daný předmět vyhovující učební pomůcky.
Jako příklad uveumj některé závěry.
Při projednávání osnov matematiky se dospělo k názoru, žo nynější program matematiky
vyhovuje potřebám školy a co do rozsahu jo přiměřený. Výklad obtížnějších a abstraktních
úseků je třeba založit na geometrických představách. I když se tak děje v přednáškách,
no zračí se to v dastatočnó mířo v učební pomůcce, kterou používají- posluchači..K zlepšení tohto stavu je třeba učebnice matematiky, zaměřené pro potřeby naší školy.
Doe. Bílek takovou učebnici již začal připravovat. Rovněž u anorganické chemie se nejzávažnějším nedostatkem ukázalo, 'že noní vhodná učebnice. Nyní jo možno již sdělit
veřejnosti, že taková učebnice bude napsána kolektivem autorů; spoluautorom f.a naši
školu bude prof.Petrů
K rozsáhlejším změnám se dospělo u. slaipiny- předmětů "Obecn

chemická

technologie". V úhrnu vzato, došlo k výraznému omezení rozsahu látky i k změnám v náplni. Při vypracování těchto závěrů se ve velké míře uplatnily připomínky studijní
komise CV ČÍJM, které tlumočil stálý zástupce SSM v podagogicko-org= uisační kop.isi.
Z uvedeného si snad lzo učinit představu o jednom úsoku práce komise.
V minulém roce byla též ve spolupráci s S^M projednávána otázka časového
zatížení v prvním a druhem ročníku. K této otázce snad bude vhodné se vrátit v některém z příštích čísel časo -isu.
V nejbližší budoucnosti bude třeba, věnovat válkou pozornost podagpgicJa'-m
otázkám souvisejícím a chystanou přestavbou vysokoškolského studia.

J Landau, J. Vlček
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Sen před'zkouškou.
Dočetl jsem poslední kapitolu, pečlivě urovnal poznámky a skripta pod polštář (prý to pomáhá) a snažil jsem sc usnout. V polospánku přede mnou defilovaly
entropie, entalpie a jiné stavová veličiny, až jsem konečně za stálé teploty a tlaku
v
,
,
ne/,
usnul. Vnitřnx energie ideálního plynu na tlaku nezávisí; ale zřejmě'"Jsem ideální plyn,
poněvadž má vnitřní tvůrčí onerge - fantasie v důsledku nahuštění mozkových prostorů
jevila překvapující závislost, které se jinak říká zblbnutí ze studia. Pomačkané proužkované pyjamo jsem s naprostou samozřejmostí vyměnil za pečlivě vyžehlený frak s belostnou náprsenkou a černobíle proužkovaným motýlkem. Nepamatuji si až přesně, kudy
jsem šl, ale vím, žg jsem so octnul za katedrou, a to ne za nějakou katedrou. Stanul
V

jsem v přednáškové síni pařížské Sorbony.
Vyčistil jsem si pečlivě svůj monokl, palce za.strčil do kapes u vesty,
"třikrát mlčky přešel po stupni před tabulí a zahleděl se někam doprostřed davu tonoucího obavami z následující dělové palby. Mezi přítomnými jsem jasně rozeznával má někdejší mučitelo.
Přihrblého %rgulesa, s prošedivělým plnovousem, rozcuchaného

Van Lanra

s ostrým nosem, hřmotného Camota,Eotväso s nakroucenými kníry, elegantního Duprého
v proužkovaném sntífeingu a spousty dalších. Měl jsem je všechny poleně před sebou a
v hlavě si srovnával, jak jim to všechno spočítám. Myslím, že zrovna začínal nový semestr a já jsem se jal započít menší opakování. Přiznáváme sc, že takové mravy jsem
zaváděl pouzo já, zkoušet nebylo u nás zvykem. Ale účel světí prostředky a to byl můj
nástroj pomsty.
Natáhl jsem svůj ukazovák směrem k muži krčícímu so asi uprostřed třetí lavic o»
Byl to pan Margulos, Polekaně vyskočil a na moji otázku o binárních systémech

něco zakoktal a. vztahy mezi konstantami své rovnice ani noodvodil.
"To jo ostuda, pane Margulos" povídám,

"zopakujte si to prosím, a. dřív

mi sem nechoäte." Nesměle odcházel z posluchárny se zklamáním v očích.
Van Laar si zatím pod lavicí přočotl odvození své rovnice a nemělo tedy
ceny ho volat.
"Prosil bych vaši rovnici, pane Dupré!"
Elegantní Dupré nedbalo odvozoval svoji rovnici, vyměňujíce si vznamné pohledy s Hoľ mholtzem, ale v tom so zmýlil ve znaménku. B 3Z oslova jsem ho vyhodil. Pale sc ještě,
pokusili získat moji přízeň Poisenille a Stokes, ale když jsem se posledně jmenovaného ]btal na. Rcynoldsovo číslo, cudně so usmíval a klopil oči.
"Ale peno Stokes" , povídám "hrát si s kuličkami to ano, alC Rcynoldsovo
číslo
"Ven!" ,

Svůj poslední trumf jsem si ovšem nechal na konec. Vyvolal json pana Carnptá
a uložil nu do

zítřka sestrojit perpetuum mobile druhého druhu, jinak žo s ním ne-

mám co dělat.
Poněvadž sc zatím přiblížil koncc přednášky (zásadně nepřetahuji, žáci
by pak mohli

být chytřejší než já), přednesl jsem několik nových partií a s vítězo-

slavným úsměvem jsem svolná odcházel z přednáškové síně.
Ptáno jsem se probudil, nos maje zabořen

v kondonsované soustavě v kapalné

fázi nedokonalo norísitolnó a v pevné netvořící sloučeninu stálou při svém bodu-tání„
Promnul json si oči a připadalo mi poněkud nesmyslné po tom všem jít na zkoušku.
Ale šel jsem. íčasel jsem jítKrejčí.

Dejvice v budou on-st i«.
''Tak letos naposled k i-Jatěji do Dejvic", slyšíme a čteme v tyto dny.
Je to znáno každááií, ale málokdo ví, co sc bude v příštích lot och dít poblíž-dejviôjŕhc namasti. A o- -tom sc chcomo zmínit právě v tomto informativním článku.
3dst

ejvic, vo které jo i náš ústav, sc má, změnit ve vysokoškolskou čtvro,

,-Ie bv.de umístěno támář celé OVUT spolu s Vysokou školou železniční.
Koní to nápad nov/«, Již v r.1924 vypracoval prof.A, Eagl generální plán
na zastavění těchto ploch. Po-stavily sc tenkrát budovy Vysoké školy zemědělské,

naše

škola a. budova zvaná "kafitol", která mela být rektorátem. Efeios bohužel potřebám
vysokých škol neslouž-'- Následovalo období 25 let no činnosti. Teprve nyní došlo k vypracování návrhů na dostavbu. Ze soutěže předních našich urbanistu vyšel vítězně návrh
prof r Lig. arch« Františka . bermáka a ing.arch. Gustava Paula z fakulty architektury
a pozemního stavitolství. Tento návrh byl schválen a v současné době je v rukou investora. Proto vás ä ním můžeme seznámit, aniž bychom so museli obávat nějakých podstatný
v . > /

,

v *

"¡ozaej ;'ica smeitc

i

Návrh sa -/úb.ee nosna.ží pokračovat ve stylu stávejících. budovj Nové budovy
iľa elt •"'.der. mít "á.••bonfivitý tvar. Tento způsob umožní účelnou dislokaci kateder,
dni; .ictrotivy a po;h, /¡<?á 30 též, že naši potomci so budou moci též lépe uvnitř criôn. Jistě mi dáte za pravda, So vyznat so v budově naší ¡školy jo pro nováčka,
zračný: problém.
Jak to bude vše vypadat, uvidíte na půdorysu, připojeném
k článku. Kdo by
v
chtěl vidět.též některé pohledy, najdo jo v časopise Architektura CSR, ročník 1S58,
V* /
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1. - rektorát o aulou

5 r- Vysolcä škola železniční

2 - fakulta strojního inženýrství

6 - objekt pro kulturní zařízení

3 - fakulta, elektrotechnická

7 - výzkumné ústavy

4 - fakulta inženýrského stavitelství
Budova rektorátu jo složena z čelní strany ze tří celků, z nichž prostřední
má být osmipatrov'. Má šo stavět a,ž naposled. Výstavba začne naproti naší škole a to
budovou FIS a bude pokračovat směrem k náměstí. Ha rohu Thallmannovy a

Jug.partyzánů

jo též volné místo o Počítá se, že zde bude stát budova OHV. Jľojasý jo dosud objekt
6 a. osud prostranství pře ním. Jde o místa, kdo ja dnes hřiště ?Na Růžku"c Počítalo se
původně, že zde dadou stát další koleje. Podlo nojnovějšího stavu však se mají stavět
koleje na Strahově (měly by sloužiti jako šantny v době spartakiád), V tom případě
zda bude patrně stát budova vo ktoré budou dvě kina a jiná společenská zařízení.
Zatím jsme mluvili o rozmístění jodotlivých fakult. Jak budou vypadat uvnitř, o tor
30 dočtete v některém z dalších čísel Elixíru. Jedno jo však jisté, že totiž v. .budou
scházet dobré laboratoře a tělocvičny. Haším následovníkům tody odpadne mnoho našica
starostí.
Výstavba začne ještě lotos a to vo IV.čtvrtletí. Ha rok 1953 je uvolrmub
5 mlionů Kčs. Půjde hlavně o úpravu terénu a zrušení stávajících zařízení. Všo má m 't,
skončeno do r. 1964.
- vh -

- 10 -

Reportáž z ¿hornického pravěku.
Redakce ELIXÍRU vyslala zvláštního dopisovatele specielní rakotou do chemické!;,
pravěku. Protože se doposud nevrátil (nedivte se, takové možnosti objevů jako tenkrát už nikdy nonaotanoujta ňa co jsou dnes studenti vyhazováni zo zkoušok, to by
tehdy bylo stačilo na získání nesmrtelné slávy), uchýlili jsme oo k obvyklému postu
pu - literární rešerši.
Při tom jsme zjistili obdivuhodnou věc: ačkoliv tehdejší autoři nebyli plácáni
od řádku (podobný;,i způsobem chtěji chemické listy zvýšit svou úroveň), jsoú jejich
p_"á.co velmi rozsáhlé a podrobné. Obsahují nejen všechny oxpor:' aontílní údaje, ale
i různé vedlejší podrobnosti, a to v tak detailním zpracování, že 30 jeden neubrání
lítosti při srovnání např. s protokoly z poslucháčskych laborato. í. Protěže ro"s
našeho časopisu jo pouze omezený, uvedom jen.některé zajímavější výňatky z původní
prací z tehdejšího odborného tisku.
První výňatek vás uve'.o do sféry nových objevů:
Objev novégo prvku.
jJeounavmýn pracowníkuóm vyššj školy lučebnj gosí Fortuna dopřála opět
objevem novogo

rosla-

..átj gffióno oustawu swogo prvku, podle vlastnostj svých velice výrazných nazvranlgo
Gů-radjÉ čili Sraradium, I připsána gosí mu značka neboly symbol Sd. Prvok ton uniká
vo velikém množstvj z výlevek některých oustavuóv co by plyn puchu ohaanégo, arci t
ovšem připomínagjcjhp míšonjej brómu, vodjka ärhatého o nojkterých kyslíkatcuóv
siry. Při v/ýzkumu vlastnost j ^hradia rxalozono, že gosí to plyn Vzná.š ogjcj se ve
vzduchu; při zkaušce hořonj bylo nalezeno, žo gosí to látka. woliOo silnjo nobezpočiá cnžto, bouohawá. Po novém postsvenj laboratorze bude v zkaumánj pokračováno»
Druhý článek jest z oboru bezpečnosti prá-co:
1'Ioncc utrpenj.
Gale uvádí znáný englický alchomista 0 'llacatsoy,

,303í

v dobjo s®uča3nég0 pol:

vo vjedě naprosto možné od st ranit j nebezpečné a bolavé spálonjny fluorovodjkom aupl
no a beze zbytku. Ruku polytau t auto žjrawjnau posyp ono fajnovjo rozómlotým pískem
a ;.'CČlivjo vjžíháme v

plamonj dmuchavky. Tjm so nám výše ji uvedená žjravjna přótro-

do v nlaučunjnu fluorovodjka s pískem, kteráž so geví velice těkawau

a v; plamonj

: juohky prchá.. Zbytok fluorovodjka legko vyraygeme horlím lauhomj posle hij pak •
vytjosnjugomo lučavkau. Tjato postupem gesí fluorovodjk auplně fuč0
Oafcatok ruky pak budiž zaslán do Jíoratovjcj do Spolany z

aučůl<3n vyrob onj klihu.

- XI -

Třetí článok Vám názorne ukáže, že vooobny objevy byly za starých dob přijímá;,: s vetší kritičností než jo tomu dnes:
Otevřený list a snu Ay on^rovi.
Ocden talijánský experimentátor, zwauý Ayogadr, si us..yslil, žo v gednom molu
plyna gosí vždy určitý a stejný počet molokuol. Rádi Talijánuón příznáwámo, žc
-.Tyrcbějojí znamenitau zmorzlinu, alo vo wjedě to zatjm dov/edli p.uze k takovéto p jtomostj.

Tážeme sc: gale pan Avogadro mohl ty rolokuóly spočjtat, když jsau t:k

m. lieky ? a když jich gcs£ tak moc ? a když wuóbec mnogo slv/ných a, učených mžuóv?
qyí što.'ci molokuol popjrá ? Dowolugomo si VJás, pane -Avogadro, upozornftj, že na v.
\/ejraysle molekuoly haubec a just jich do togo mólu v/loze vícegi nobo nénjcgi. -alce•
\/á molokuol:-. si od \7ás nedá. poraučet, a naše mrojodanojolé lučobnj čtenářstvo si od
V/ás tiskové buljlcj na nos vješoti taky ¿10110chá. Wšak ona. 'Ján, Bogdá., Svatá Inlc-ňsico
naprav,á glavu.
Z čehož vidíte, žc to za těch starých časů přece jen nebyla taková idyla*
Žc oni nám ta.m toho

zvláštního dopisovatele upálili ?
Smánek Iířivulka.
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