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si dnes« přečtete :
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Návrat "'
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praxe v cizině
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kulturní rubrika
brigády
li technické zajímavosti
křížovka, střípky a jiné zajímavosti
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Obracím se k vám - první ročníky.
Dovolte, abych se představil, soudruzi. ,
Mé jméno - Elixír, příjmení - Tištěný.
Mám už za sebou 3 roky existence a nyní,
jak vidíte, vstupuji do čtvrtého. Tak a už se známe. A te3 bych vás chtěl, přá-
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tele, všemi čtyřmi sty hlasy svých výtisků a osmi. členů své redakce srdečně
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přivítat na naší škole: a vás všechny z ostatních ročníků znovu
pozdravit po dvouměsíční, víke
méně prázdninové, přestávce.
Tri křížky dosud vydaných
ročníků, tížící mou šíji, svědčí
tedy o tom, že už mám něco za sebou a že už jsem něco na té naší škole zažil a prožil. (Přesto
ale sebekriticky neříkám, že nemám dětské nemoci - jak se tomu
obyčejně říká - za sebou. Přece
jen mám - a bohužel jsem vždycky
měl - moc. málo členů redakce,
než aby mě uchránili před sem
tam nějakou tou chorobou.)

ty mě takové dotazy zatím příliš vyčerpávaly.
Tisä ale -«rážně, soudruzi.
Jsem na světě skutečně jen proto, abych vám pomáhal, abych
byl vaším mluvčím, tlumočníkem
vašich zájmů» starostí, přání.
Jenže v tom mi musíte také trochu pomoci. Přes polovinu členů mé redakce vchází - bohužel do methusalemských let studia byli ve druhém ročníku, když
v»-«.4,
-í
jsem byl in átatu nascendi.
Z toho vyplývajívěci.
Jednak, že jsou v pátém ročníku,
. .t.
jednak, že kvůli diplomové práv

*

Troufám si být počítán
k starousedlíkům; jako takový
vám chci pomoci ve vašich denních starostech a potížích a poradlit vám, kde jen mi to bude
možné. Tak, aby při jakémkoli
problému jste běželi do mé redakce (bydlím na sekretariátě
ČSM) podle/hesla : " Elixír pomůže, poradí - nás se zastane ".
Zbytečně mě ale nezatěžujte dotazy druhu - kde je třeba
kotelna nebo místnost 512a. Vím,
že naši rozlehlou budovu stavěl
důmyslný architekt, pečující • to,
aby se nikcty neznudila svým uživatelům; tak, aby každý z nich
si mohl denně říci : "Objevil
jsem nové dveře !"... chodbu !"
... poschodí 1" ... WC ! H Přesto

*
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ci se budou/muset na konci to-;
hotč seme.'sfcru zříci redaktorování' a odevzdat redakci mladším soudruhům, a nakonec a hlavně to, že) se vzdalují problémům
prvních ročníků.
Prohlížíte si dnešní číslo a možná, že třeba máte na jazyku kritické výhrady. Bylo by
to pochopitelné, - je nás málo
a zvláště tecf na začátku semestru, kdy j sne: se ještě vši chni nesešli. Jistě - nečiním
si právo na dokonalost. Mají
se mnou hodně starostí - soi^-1
druzi z redakce. Obstarat příspěvky, grafickou úpravu, papír, rozmnožení, zajistit distribuci - a to ještě není všechno. Lehko se kritisuje, těž-
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ko tvoří. Proto se k vám - všichni čtenáři - obracím s vážnou
výzvou. Přijďte' do naší redakce,
pomozte nám v naší práci, pomozte nám zlepšit ji. Jisté se bude líbit t»mu z vás, kdo má literární nebo výtvarné sklony.

Ale uvítáme i toho, kdo bude
mít jen dobrou vůli pomoci nám
třeba v administrativní a technické práci. Pomůžete nám, pomůžete všem.
P Ř I J Ď T E
M E Z I
NÁS!
- tl -
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Velmi zamestnaný profesor vešel k holičovi a sedl si do židle
těsně vedle plenty, oddělující pánské a dámské oddělení.
" Stříhat ", poručil krátce.
" Prosím pane
te klobouk

odpověděl holič, " ale nejdřív laskavě sundejZákazník rychle smekl; " promiňte

omlouval se,

rozhlížeje se kolem, " nevšiml jsem si, že jsou vedle dámy "<,
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//Ví tám Tě, městoy.Jsí^ťu, cítím Tě. Poznávám
A I Tě jako svou mi-ienku podle vůně kuž©-.
Jsi•'xu, město. Blížíš se jako nedočkavá želia^yrháš^svů.i/^^ÍL na ukazatel kilometrů,
aby nenápadně umazával číslice. Jsi stále
A stejné, jenom vzácnější svou nepřítomností.
Vracím se bohatší o krásu zážitků, ale napja1\\ tý vzrušením svého města. Tma pomalu obaluje
i
Wcy
~
stuhu silnice., tvoří temný tunel orámovaný
l\
hvězdičkami patníků a nebe:, končící zářivým
\
\ j ( ^ ^ x t e r č e n i ul.ice. Cítím Tě, město, zvláštní chladná vůně., proudící^lsrácám jako láska, myšlenka hladiící mozek. Jako bílé štíhlé ruce, kývající na p-s, představa nějaké krásné smrti uprostřed města, zmrtvýchvstání živou vodou neonů a zářivek reklam, nejkrásnější barevný kolotoč, tisíce vzpomínek a ideálů, vložených do
lákajících rukou. Vítám Tě, město. Bílé paprsky kolejí na předměstí,
lidé se tu shledávají a pozdravují úsměvem očí, slunce nafialovělého
světla noci, z laviček odcházejí poslední milenci a s nimi přítel večer. Již jdu ulicemi, ztichlý kamarád mne vítá, Je nemluvnější než
ve dne, ale i tak si rozumíme;, máme si co povídat, tak dlouho jsme
SQ: neviděli. Vracím se, město, jako kajícný hříšník napravený poznáním, vracím se, lásko, do tepen svého života, na své bulváry. Jako
zemská přitažlivost- magnetisuješ mne, vítej, město, tisíce Tvýcb
poutníků mne: zdraví, večer, noc, uhrančivé oči visící na sloupe.ch,
nervy Tvého těla, mosty nad odrazem Tvé krásy, nezadržitelný spěch.
• Vítej, město, vracím se, vždy se budu vracet, neslibuji, že mám Tě
rád, nemohu, ale vracím se, jak krásný je návrat, vítej, město.
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Hlavním rysem součaäné epochy je pronikavý přesun; světových sil ve prospech demokracie a socialismu, který nastal po 2. světové válce tím, že socialismus překročil
rámec jedné země a stal se svatovou soustavou» Socialistické země v čele se Sovětským
svazem jsou předvojem svetového pokroku a jsou ve své jednotě, nepřemožitelné, líspěchy
socialismu se odrážejí v kapitalistickém táboře neustálým zostřováním a prohlubováním
rozporů. Rozpory kapitalistického tábora se projevují permanentní krizí v hlavním centru soudobé imperialistické agrese v Severoatlantickém paktu.
Bezprostřední hrozbou pro náš lid je militarismus a revanšismus západního Německa, z kterého se vytvořilo ohnisko a které se stává v důsledku vyzbrojovaní bundeswehru atomovými a raketovými zbraněmi hrozbou atomové války v Evropě,
Nebezpečí, které hrozí socialistickým zemím z tohoto ohniska války, vytvářeného
za pomoci západních imperialistů, si vyžádalo provést některá opatření za účelem zvýšení obranyschopnosti a bojové pohotovosti ozbrojených sil socialistického tábora.
Ozbrojené síly států Varšavské smlouvy jsou na vysoké úrovni výcviku, mají dokonalou
a nejmoderriější bojovou techniku a tím i všechny podmínky pro rozhodující převahu. Současný stav 'bojové, techniky a existence nukleárních a raketových zbraní nutí ke zvýšené
bdělosti a ostražitosti, protože tyto zbraně zvyšují nebezpečí momentu překvapení a
vzhledem ke svému dosahu aoh M přinést veliké škody nejen na frontě » .bojujících vojsk,
ale i v zázemí. Současný stav vývoje vyžaduje nejen přípravu ozbrojených sil, ale i
přípravu všeho obyvatelstva, a. to zejména v provádění opatření ochrany proti atomovým
zbráním a jiným prostředkům hromadného ničení. •
'
, Proto také naše strana a vláda přijaly celou řadu závažných usnesení zaměřených
na ochranu životů a zdraví lidí a rozhodly o nutnosti dále•zdokonalovat přípravu všech
osob ve všenárodní přípravě civilní obrany.
Připravenost Všeho obyvatelstva má velký význam, protože při napadení snižuje
ztráty, zabezpečuje nerušený provoz; všech pracovišť národního hospodářství a dodává
všechny potřebné prostředky ozbrojeným silám. A i tiepřítel, když ví o stavu dobré připravenosti obyvatelstva státu, jehož úzeiroí celistvost hodlá narušit, ztrácí odvahu a;
je si vědom, že výsledky případné agrese by pro něj skončily nezdarem.
Naše strana a vláda klade velký důraz jak na připravenost ozbrojených sil, tak
i na připravenost všeho obyvatelstva.
Naše. škola jako významné- školské, vědecké a odborné pracoviště má v národní®
hospodářství své důležité místo a.podíl každého pracovníka i posluchače školy se projevuje v celkovém výsledku pracovního Ú3ilí pro zvýšení úrovně národního hospodářství
a proto je prvořadou povinností všech příslušníků školy zachovat svou pracovní výkonnost a své zdraví i při případném ohrožení nebo napadení nepřítelem a podmínkou splnění této povinnosti je odpovědný přístup k plnění úkolů ve všenárodní příprava, které
se podrobí všechny osoby. Urychlené školení bude příspěvkem připravenosti všeho obyvatelstva k ochraně proti ZHN.
Významné místo v připravenosti našeho obyvatelstva má vojenská příprava, kteírá
příspěvkem ke zvýšení bojeschopnosti příslušníků našich ozbrojených sil a až do doby
začlenění do základní služby je příspěvkem k připravenosti našeho obyvatelstva. Proto
je třeba ke všem úkolům vojenské přípravy přistupovat odpovědně. Velmi dobrý přístup
prokázal,111. ročník v době bloku od 28.VIII. do 2.IX. 1961 a jeho přístup může sloužit za příklad všem ostatním ročníkům vojenské přípravy a všem.účastníkům školení ve
všenárodní přípravě z řad posluchačů.
\

ľno 27.9,1961 uicooíilo n^aíání sou3třed<»ní V. ročníku, IcfcerÄ oplnilo své cíle
:> posluchači projevili taktól úsilí o zvládnutí přqdopsanó tématiky.
plukovník Viliam
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-—'\N "Gľ letošních prázdninách konalo značné procento posluchačů
loňského čtvrtého ročníku (i někteří ze třetího) prázdninovou praxi v zahraničí. Naši praktikanti
byli letos v NDR, Polsku, Madarsku a Bulharsku. Pro. všechny, kteří to štěstí neměli, pro ty, co
byli jinde a pro všechny mladší
budeme v Elixíru postupně otiskovat poznatky a dojmy z jednotlivých zemí. Nebudeme si všímat odborné stránky, ta má své míst«
v protokolech z praxe, ale zajímavých věci, které tam. lze spatřit. Dnes začneme zemí, která je
v současné době středem světové
pozornosti - Německou demokratickou republikou.

Bylo nás ne pět, nýbrž patnáct. A abychom se hned představili, patřili jsme ke specializacím:
makr«molekulární látky a zpracováni plastických hmot. Po menších
zmatcích, jak už to bývá, jsme jednoho červencového večera nasedli
do vlaku. Pouhé půlhodinové výjezdní zpoždění nám tylo vysvětleno
jako neuvěřitelně nepatrné. Skutečně v Děčíně jsme už ztracený
čas dohnali. Naši celníci nás zřejmě na paŠeráky neodhadli, a tak.

jen jeden smolař byl nucen vyklorpit obsah svého kufru. Pak jsme
se nahrnuli k pknům a protože
většina z nás jela poprvé přes
hranice, zírali jsme do tmy, abychom ten okamžik nepropásli• •
Ovšemže, jsme ho propásli. A to
už tu bylo Bad SchaucSen. Místo
"Nástupiště" tu bylo napsáno
"Bahnsteig", a jinak se to nijak
nelišilo. Také němečtí celníci
se chovali vlídně a my jsme uháněli k Drážďanům. Mezitím se ' *ozednilo, i uviděli jsme první pěmecké domy, ale také první trtsky, ještě pozůstatky války.
Bydleli jsme v Merse.burgu^
Použijeme-1. metody srovnávací,
je to město velké asi jako Teplice, historické asi jako Klatovy
a v okolí je zápach asi jako
v Ústí nad Labem. Zato tam mají
novou mo-icrní chemickou školu a
u .ní ,'íoleje. Qydlí se tam po
čtyřeeh, ale ti čtyři mají dva
pokoje, studovna je oddělena od .
ložnice. V umývárně teče stále
teplá voda. Vrátný je osoba velice vzácná, má úřední hodiny chvíli odpoledne, kdy vydává poštu,
jinak je stále otevřeno (i pokoje) a přesto se nic neztrácí.
Často nás děsila německá
důkladnost. Představte si, že otočíte vypínačem, a světlo svítí, otočíte kohoutkem a voda teče, rovněž výtahy jezdí a zvonky
zvoní. Jedním slovem - hrůza.
S velikou horlivostí jsme prověřovali všechny tyto mechanismy "
a způsobilo nám nesmírnou radost,
když jsme konečně nalezli jedno
světlo, které nesvítilo. Proslýchá se však, že jej' používala
vedle bydlící skupina 'Pardubičáků
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Po obou stranách Merseburgu
jsou dva veliké chemické kombináty, Leuna. a Buna. Nejsou to kombináty jen tak ledajaké. Závody v Leuně na příklad na délku měří 6 kmj
takže podél plotu jsou tři železniční zastávky.
V cizině bývá aktuální - jak
se dorozumět» Všeshny, kteří do
Německa pojedou, je třeba ujistit,
že těžko jinak než německy. Zatím
co u nás.lidé r Ovládající 3 jazyky
néjsou zvláštností, je v Německu
zvláštností člověk ovládající•alespoň jeden'cizí jazyk. Někteří
z nás příslušného jazyka nb znají-»
ce, pozdě by,cha honili. Většina
pak používala jazyka silně zjednodušeného., .zanedbávajíc členy a jiné nesmysly. Zvláštní obliby dosáhla jistá zaklínací ;věta* To třeba
I ... ,
v: : /• •

-m

. #1 t. • • .

w M i /v

Chodec je tam pánem světa. Ale i
motoristé si přijdou na své. I
když běžné silnice nejsou ani natolik široké a v tom stavu jako
u nás, mají tam několik dálnic» .
Je- na nich sice.- rychlost omezena
"na 90 km/hod., zato má řidič jistotu, že za dvě hodiny ujede opravdu 180 km atd» (tedy nikoliv
jako na naší dálnici Smíchov Chuchle; pozn.red.).
Zlatým hřebem praxe bylo.
.několik dní v mořských lázních
Boltenhagen. Tedy to moře je opravdu slané, jak se nikdo nezapomněl přesvědčit. Vzhledem k teplotě 15 C si bohužel nedovedeme,
představit moře teplé, zato velice živě si vybavíme celodenní
déšt na moři. A taký jsou tam
medusy a na břehu se sbírají mušle,. Ty medusy jsou slizké a ty'/
mušle různobarevné, pročež se
sbírají.

Dychtiví námořního dobrodružství, vydali jsme se jednoho
W. m m
Ú k ^
- - i
dne též motorovou bárkou na neda. f,!''/' ' ;
• '
Jfeostrov Poel. Ze začátku jeumt. leký
to velmi veselé jak se to houpe-,
ale když jsme jeli druhou hodinu,
•
m i í p i p l přestali jsme si všímat, že moře
chvíli zelené a chvíli černé
4 tt
m
t
ó
j* ~ v ' • 0 S' je
(to podle dna). Zato častěji se
někdo nahnul přes okraj a chvíli
zíral do vln. Když se
-• /r- -r- i.'-. .'I'. • ^''Á 33Ť-7 • ľT*^ ' Ĺ V * <zkoumavě
• •
opět otočil, nabyl svěží lesní
^ í l l f f l ^ Ä ŕ ŕ mbarvy•a mořský planktón měl postapřecházíme ulici, ovšemže špatně,
ráno o potravu. A tak nás mořská
přik.l>áe policajt a spustí příval
nemoc kosila, až jsme konečně, přisD'jV. A našinec s nevinnou tváří
stáli na ostrově. Ostrov jsme dopronese větu : Ich štéhe dojč fr,
byli, ofotografovali maják, poslaábr klajn. Prpti tomu je ovsem poli pohlednice a ti odvážní se
. licajt bezmocný a propouští nás
znovu před zpáteční cestou najedli.
bez trestu. Ulice- s'e nám opravdu
Také více než dvouhodinová cesta
nedařilo přecházet. Mezi chodníkem
zpsŕt byla veselá. Bárka rozřezáa vozovkou tam bývá totiž vyvýšený
vala vlny tak šiko,vně, že pasažéP£uh pro cyklisty. Takže přejdete
ři dostávali co chvíli slanou 1
štastně vozovku a s pocitem bezpespršku. Za chvíli byli všichni
čí stanete: na domnělém chodníku,
pokryti různými pláštěnkami a
kde do vás najede cyklista. Drúhá
celtami. Voda tedyvstékala po
věc - pro nás nezvyklá - bylo chopláštěnkách alespoň na sedátka,
vání automobilistů. Zastavíte se,
takže po přistání na pevnině jsme
abyste nechali přejet autr, ale to
měli sedací partie zcela promočetaké zastaví a dá vám přednost.
né k nemalému veselí lázeňských
hostí.
•

.

Teäy v podstatě to moře je
taková veliká slaná voda. Lán pšenice těsně u vody vám dokonale dokáže zkazit iluze o břehu mořském.
I ty vlny můžete vidět na našich
velkých přehradách. Přesto ale má
moře v sobě cosi zrláštního, nikdo
z nás vámi asi neřekne, co způsobilo, že v posledních chvílích před
odjezdem jsme dlouho stáli na břehu a strašně se nám nechtělo pryč.
Potom jsme viděli několik
měst. Místa hezká a veselá jako
zámecký park ve Schwerinu, ale také místa smutná a varovná, jako.
Buchenwald a rozbitý historický
střed Drážďan. Nové bloky domů rostou rychle, přesto však ještě uvidíte ruiny nebo jen zplanyrované plochy. Tak třeža v Drážďanech
můžete spatřit tabulku "Praherstrasse", ale ne na domě, nýbrž
jen tak na kůlu. Ulice "tam skutečně je, ale místo domů po jejích stranách jen křoví. Trosek
bylo tolik, že je snad ani nestačili pobořit. Kdfce zůstalo alespoň
přízemí, bydlí se v něm, i když
výše ční jen holé zdi. Lze to vidět místy i v Lipsku, přestože;
již tam stojí zcela nové čtvrti
moderních novostaveb.

Když tam oneh3§T Prokop Holý přitáhl s husólty, vyšla mu naproti
bíle oděná dítka s větvičkami
rozkvetlých třešní a prosila ho,
aby města ušetřil. Prokop ušetřil , město i s krásným domem
stojí dodnes a navíc se- tam už
po staletí slaví slavnost třešní
na památku té události.
To už j,e snad, co jsme viděli zajímavého, všechno. Kolega
mě nutí, abych napsal, že tam tyhezké Němky, ale to psát neože to čtou i naše poa ty to jistě nezají-

Která města jsou tam nejhezčí ? Z těch co jsme viděli,
snad Schwerin a Naumburg. To druhé si možná pamatujete z dějepisu

Stará panna je žena starého mládence.

- vh -

^

Dědic je, když někdo zemře a dostane, co po něm zbylo.
Mozek ženy váží skoro tolik jako mozek člověka.
Ženy umírají dvakrát tak často než muži.
Trpný tvar slovesa je, když podmět je
trpitelem.> na příklad "jsem milován".
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Chtěl bych umět plakat
jen tak
potichu

¡jllll/lllljii

s otevřen

CUjfL
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UH£VTn.^AT
ý m okem

'llHI/j "Ifatbtil

tyoh plakat
chtěl bych plakat
' < /slyaía, Tvoji píeničku
každá slza

fefcMjj,

smyje
stopu minulosti
hrajte
riechdi ji znát rád poslouchám
. je moje když vzpomínka
snad za ma pláče
Tvá ústa to není
mi ji dala jen melodie
hrají ji zas cosi víc
jděte pryč
/prosím Vás chtěl bych umět plakat
/ale být sám pro sebe
'
slyším smýt
./
ach všechno smýt,
prosím Vás a vzpomínat'

ý

S

Chtěl bych Tě potkat
uprostřed vzpomínky na Tebe

M
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O
R
ť
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L
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f

zlatým odleskem lísteč1
vítala zapadající slunce
vítr gem přišel spát I
a tně to prozradil šípe
když jsem pod nín usínal
napověděl, neříkal nic
hned zase vážně stál
škrábl mne trnem
to že jsem nepoděkoval
nebo žárlil snad
v
že lehl jsem si jinam \._\y sr^ ^
já hned se zpřátelil
^ V . ^ VVS
vítr pohladil mi vlasy
bříza políbila na tvář
snad na usmířenou
že vytrhly mne vzpomínkám
nebo za Te^e
abych mohl spát

chtěl bych Tě potkat
za ruce se vzít
spát oba pod tou břízou
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Nejde o piva, ba ani

• o deset, ale o stovky desí-

tek metrů, které je nucen

účastník absolvovat než do-

sáhne cíle. Nemusí být prv 4

j n í a říká sá i čest poraže-

ným, ale ten, kdo doběhne, !

E

beuspokojení a sebedůvěry. ^
věk chce být alespoň tro-

®

jisté cítí-velkou dávku seNedivme se;, "každý mladý člo-

W- !?Y

jfTfchu sportovní a ne jen che-

mikem,' bojícím se dobehno W

na tramvaj. Asi se celou do'/ -

bu ptáte, proč ten nadpis

o čem bude řeč. Chci vám

něco povědět o Orientačním

ÍZávodě

jsem si to tak nadepsal, ab, mlLil^ám
to nxkdo nepřejato C

Ale vážně, OZBZ pořádané na

i

Brané Zdatnosti a tak

naší škole ňapř. vojenskou katedrou se staly už pravidlem. Od roku 1958 každoročně se zúčastňuje nejméně 75 % studentů vojenské přípravy a loni dokonce-, i .jedna
hlídka žen. Výsledky jednotlivých fakult i celoškolního přeboru jsou velmi pěkné
(minimální počet ztrátových bodů). Do posledního ročníku byly zařazeny i prvky
Dukelského závodu - hod granátem a střelba. Tím se úroveň značně zlepšila.
Avšak už méně potěšující jsou výsledky na veřejném fóru. Předloni v Brně
dvanáctí, loni v obou termínech třetí (za ČVUT a VŠCHT - Pardubice). Sice se říká - není chemik jako chemik, ale proč máme být zrovna horší než pardubičtí ?
Nešlo by to třeba si jít občas zaběhnout na Kotlářku, vždyt právě vg fysické přípravě jé polovina úspěchu. Zkusme to, naschvál, co to bude dělat. Příklady potáhnou a začnou běhat i nevojáci a. to pak teprve budou OZBZdatnosti ! A ti, co
ještě neběželi. Ono to opravdu není špatné, už to vzrušení před startem a proběhnutí v lese. Třeba budete mít štěstí jako několik hlídek v minulém závodě a
zabloudíte:. To je pak obzvláště prima. Ti loňští měli ale dvojnásobné štěstí,
protože v nejdepresivnější situaci našli občerstvení. Vy to ale neopakujte, na
Vás- bychom; už třeba HZ službu zavolali a to pivo by se prodražilo. No a vidíte,
jak jsem. začal, tak končím. A ne abyste žalovali, že obhajuji teorii : "Všechny
cesty vedou do Říma", nebo že jsem snad použil nevhodného nadpisu.

- 20 /

y

11

1

Tak už zase nám začala Škola.
Zahájení přednášek a hhed cvičení,
laboratoře, konsultace, občas nějatak málo času jako loni. A protože; se rok od roku doporučuje stále více průběžně studovat, musí se už konečně k tomu přihlédnout a pořádně
si yrozvrhnout studium. Ovšem, když tak člověk učiní, vidí, že se ten
zbytek volna scvrkl skoro na nulu. Tak to tedy ne, jednou mám být členem pracující inteligence a jako takový nesmím být založen jednostranně ,! Nějak to snad přece jenom půjde- .práce se zintensivní, čas věnovaný odbornému studiu zkrátí a - hledme, není to tedy tak zlé, nějaký
ten volný večer v týdnu se vždycky najde. A jak ho vyplnit ? 0 to se
už postará někdo jiný. .
Se začátkem nové divadelní sezóny se objevilo hneíd několik premiér, ktercš jsme v Praze: buď hodině dlouho nebo ještě vůbec neslyšeli
a. neviděli. Národní divadlo uvádí Blodkovu svéráznou a půvabnou komickou operu V studni, Smetanovo Donizettiho Dona Pasquala, v Realistickém dávají tragédii -. Q nás dosud velmi málo známou - Filip -II
od Verhaerena; Disk překvapil nastudováním hry známé naopak u nás zase každému - Ze života, hmyzu.
Tedy výber jistě dostatečný. A kdo se chce pouč'it hlouběji
o moderní opeře, na toho čeká výstava ve Výstavní síni Divadla hudby,
"0 významných operních dílech našeho století"; současně se- tam taky
dózví, kdy si může tu operu, o kterou by měl zájem, poslechnout.
Jistě se u nás najde i někdo, kdo by chtěl hlouběji studovaž
nějaké odvětví umění, at již je to literatura, hudba nebo výtvarné
umění j možností najde mnoho, neboí i letos začínají v Městské knihovně kursy Lidové university, na jejichž přednáškách se postupně se-,
známí se vším, co ho o věci zajímá. '
Nemusí se dělat všechno, ale každý by si měl najít volný časna
využít aspoň některých možností, které mu Praha jako našě největší
kulturní středisko poskytuje.
sat

Starožitnost jo něco, co by nikdo neme.l, kdyby toho bylo víc, ale co chce
každý, když to nikclo nená.

Rovnoběžky jsou čáry, které se nikdy nesetkají,, neohneme-li jednu nebo obě.
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Začal III. mezinárodní veletrh v Brně.
V koncepci tohoto veletrhu; se upustilo od
kolektivních exposici, stánky jsou přehlednější a zájemci o jednotlivé úseky mají
exponáty pohromadě. Zaměření vystavovaných
výrobků je především strojařské a i v budoucnu, bude dodržováno. Ačkoliv je v Bru- .
selu Evropská výstava obráběcích strojů,
sjela se do Brna - k naší velké spokojenosti - řada významných světových výrobců.
N ě k o l i k

z a j í m a v o s t í

z,

MVB:

¡Tiři
ÍU a veletrhu je 500 vystavovatelů z 38 států.
ominantou letošního veletrhu je zase,, exposice obráběcích tryskových

m

strojů a tvarových strojů v pavilonu B.
|p oprvé vystavují i africké a asijské státy (Indonesde, Cejlon, Guinea, Mali, Afganistan, Libanon, Turecko).
"ff 26 novinek mezi eosponáty pouze v československých stáncích®
illjejvětší exposice z československých podniků zahraničního obchodu
máSTROJIMPORT, STROJEXPORT, TECHNOEXPORT, KOVO a MOTOKOV.
P^rvnS jsou zastoupeny všechny severské státy,
Co

nového.

v

c h e m i i ?

Vybavení chemických laboratoří, laboratorní přístroje, a zařízení pro chemický průmysl jsou rozmístěny v pavilonech G, Z, C. Celkově je možno říci, že veletrh nepřinesl nic podstatně nového, zajímavá je úplná záplava pH-metrů. 2 jednotlivých exponátů zaujme :
Velmi dobře řešené a vybavené laboratorní sioly (NDR, SSSR); transistorové pH-metry (Maáarsko, Anglie); jednoduché řešení zahraničních pH-metrů; několik typů fotometrů, viskosimetrů (Engler), vývěv a spektrografů a přenosné kufříkové laboratoře (rozbory zemin - Bulharsko).
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V naší exposici jsou ne j zajímavě jší provozní váhy už. zatížení 1 kg- ('?),
při citlivosti 0,1 mg (?) a analytické váhy už. zatížení 100 g, citlivost 0,01 mg (?) (upuštěno od předešlého těsného uložení závaží, ale
vyškytá se otázka, do jaké míry jsou tyto typy nutné). Automatická
titrace (do určitého pH - nebude mít však velkého významu, protože
pravděpodobně neušetří čas, ani nezvýší přesnost)} a je překvapující,
že byly vystavovány zastaralé typy deštilačních kolon. Z.jaderně chemie několik nových rentgenometrů, radiometrů a pracovních skříní,
velmi pěkný je transistorový indikátor. V G-pavilonu je hezká exposice NDR (katalysátory z drahých kovů, slinuté oxydy (AI, Zr, spinel)
a vzhledné vypalovací laky. V žádné exposici nebyly vidět přístroje
pro termickou analysu. Je- vidět všeobecný' přechod na transistory.
•
l '
.
NojVětší
zájem
byl:
Pochopitelně o automobily (Čajka a' EMW 700), o exposici švýcarských
transistorových přijímačů, radia, magnetofony a televise (NDR, ČSSR),
plnoautomatický frézovací stroj (SSSR), kopírovací frézovačka (Polsko),
zeměvrtné soupravy (Rumunsko). Oproti loňsku byla siabší čsl. exposice skla a keramiky.
A

n a k o n e c :

. Stojí za to se jet podívat, už proto, že úroveň se každoročně zlepšuje.
20

-
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Začal nový školní rok a je třeba se podívat zpět, zhodnotit vykonanou práci a vzít si poučení pro přítomnost i budoucnost. Tak třeba brigády ! Prázdninových
brigád ae zúčastnilo 133 posluchačů, kteří na 6 pracovištích pomáhali budovat naše
hospodářství. Je možno říci, že ze strany školy a ČSM byla brigádnická činnost dobře
zajištěna, s příslušnými podniky byly ufcavřeny smlouvy a brigádní štáb pružně reagoval na všechny vzniklé změny. Za pomoci ročníkových výborů a stranicko-svazáckých
aktivistů byl získán dostatečný počet posluchačů a to hlavně z nižších ročníků. Také
někteří nově přijatí studenti byli zapojeni.
Celkově lze říci, že skupinám brigádníků se brigády líbily nebo nelíbily,
podle toho, jak si příslušné kolektivy.dovedly zorganisovat a využít volno po práái.
Třeba červencová skupina na stavební brigádě v elektrárně Tisová si prohlédla elektrárnu, byla na. exkursi v chemičce Sokolov, nedělní volno bylo využito k výletu do
Karlových Var. Večer před odjezdem byl zorganisován večírek za účasti vedení stavby.
Nejlepší brigádníci dostali knihu a ostatní si.mohli nabídnout ze skrovného pohoštění, které připravili za finanční podpory podniku sami sobě. Nebyla nouze ani o nějakou tu anekdotu či kytarový doprovod. Ostatně," tak tomu bylo jistě všude.
Našlo se pochopitelně i mnoho nedostatků. Třeba kvalitativně i kvantitativně horší stravování, které je průvodním jevem všech brigádnických pracoviší.
Odnikud však'nebyl hlášen případ excitus letalis hladem a tělnatější účastníci mohli
—-

vysadit či snížit dávky Fenmetrazinu a eventuelně zkusit Citrocarbon.
*ení bez zajímavosti, že mnohé podniky mají velice dobré odborníky, kte<ryznají v opravdu přesvědčivém slibování. Jedon si pak koupí Tři mušketýry

na splátky a nakonec to musí zaplatit rodiče. To je ovšem také k něčemu dobré, -pro- tože příště taková pracoviště hned tak brigádu nedostanou.
Co říci na závěr ? Třeba to, že brigády z naší školy vykonaly hezký kus

"i

práce, že se každý snažil a že až jednou půjde třeba s třemi vnoučky kolem komínů
co nezamořují okolí, může ukázat prstem a říci - tam jsem podával cihly. Fotografování na památku však je zakázáno !

