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Jarní zpěv.
Zpívám o překrásném jaře
Na obzoru se zrodí, polární záře.
Sláva nesláva zpívám
Hlasitě až ke hvězdám
Zpívám jménem děvčat
Chlapců, matek, dvojčat
Jako umrlčí lebka zima straší
I vojáka na stráži.
Zpívám jménem básníků.
Se zraněnými křídly letěli skřivani
Husím pochodem letěli
Beze stopy letěli
Svrchovaný je čas T vesna u nás !
Z čistá jasna - vesna
S okenních skel už necrčí zimní déšt
Na střechách chybějí sněhová plátna
Jen slunce zářivě svítí
Zrcadlí se na oknech
Na hladině řek. Na bílých domcích i šate
Jaro, v vítám Tě s otevřenou náručí
Promiň, že jsem prost kvítí.^
Spatřuji Tě, miluji Tě, zbožňuji Tě.
Slunce, prameni blahodárných paprsků,
Příteli skorém všech bytostí,
Pověz mi je to hřích,
Jestli pronikneš do ptačích hnízd ?
Jestli zahřeješ maličké ptáčky
Jestli se krčí, co se stanp,
Je to hřích ? Ba ne.
Básník^zpívá, malíř maluje
Vesna údolí hory zelená.
0, úhledná podívaná !
Zpívám o překrásném jaře
Na obzoru se zrodí polární záře.
Diarra Gaoussou

Bude Kachekran ?
Všichni máme rádi dobrou zábavu. Je to příjemné osvěžení p.o-práciy kterovu-'mám'e na škole- během, školního roku. Proto opět jako
každoročně se připravujeme na tradiční'; letos již pátý karneval
chemiků"1- &ÄCHEKRAŇ. •
"• "
"
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Ji s, tě V as .bude zajímat program,
který pravidelně ha'Kactekranu
nechybí.. Ha. ten .se. již nyní připravujeme a těš.íme' se na .Vaše
<r>. .
..-•••
příspěvky a návrhy, .kterých '
jistě nôbude málo a co: nejdříve
nám.,-je odevzdáte na sekretariáty. ČS'M.\
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•Musíme však také upozornit na potíže, s - jakými • byl letošní-'
Kacijekaan zajišíován, vzhledem k neukázněnosti .některých náv^jtěv-

i

níků na. loňském karnevalu. letos byi. propůjčen sál Lucerny s tím,t.G",dodatkem' ke Smlouvě :v
,-t
P o d ../o's o b. n í odpovědností i h m o t n ô u n e b u, d e p o u
i t- c" ž á d n ý c h t_ e.-c h n i c k ý' c h • či
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C 'h e" m i c",k ý; c »h .p -řvi f> r a v k ů v s á 1 e' . Z*a
c e'; n u i v y k 1-i z e n í s á l u
a c e l o u - n -á h -r- ad u, š k o d y i : u .š 1 é h x, p 1 á n o V a n é h o: cb r a. ;t u
To ovšem znamená, že porušením uvedených .podmínek 've smlouvě,
bychom musely platit: ne jen. škodu způsobenou výbuchem,'' álé, i,.,
plánovaný obrat Lucerny, který nvůže za daných okolností činit
í více než 20 000 Kčs,. Mohlo by to dokonce znamenat i' zákaz provozování veškerých1 podobných podniků*na 5 let v Praze a okoľl í .•••
«
i.
'
v
Jistě nám všem. záleží na tom., • abychom. výtrgno.stem Iónského cha.-rakt-eru nedali prúch'od ä Káchekran, který-"je stále; populárnější
byl osvěžením po zkouškovém období. Proto Vás všechny vyzýváme,
abyste společně s námi dokázali prosadit dobrý průběh celého
večera.
Na shledanou na Kachekranu se těší
Celoškolský výbor ČSM.
Pechová

Své nejútlejší dětství jsem prožíval
jak» každý jiný. Stále se nad mým kočárkem skláněli lidé a říkali :
je hezký lcl*k I" Bratr si vždy po té-,
to větě brumlal něoo jako "cynická .
ironie", ale kdo by rozuměl těm jeho
učeným výrazům. Je jasné, že nadšením nad mým příchodem na svět nenalézal českých slov. A to je omluvitelné, Jednou mě houpal na rukách ja?kýsi lékař, a když mě pak dával zpět
do kočárku prohlásil : "Z toho. bude
něco> velkého I" Kéž by se tato sloya
vyplnila 1 Je sice pravda, že těcí měřím 192 cm, ale to jistě doktor nemyslel. .Myslel něco jiného, A já ho
ne smím zklamat. Ne smím I
Tak a teä se už jen musím rozhodnout,
v čem vyniknu. Budu básníkem 1 Ovšem
mé rozhodnutí netrvalo dlouh« Lidé
mě nepochopili. A nejvíc mě íl|i tom .
mrzí, že me nechápal ani můj rodný
bratr. Blížily se totiž jeho narozeniny, Vždy před tím dostával ode mne'
k narozeninám kapesník a žiletky,
ale tento rok jsem mu slíbil něco
velkolepého. Strašně se těšil I Když
konečně přišel ten dlouho očekávaný
den, bratr nemohl dospat. Konečně.
Po blahopřání dostal, ode mne malcu
bílou obálku. Nervózně ji otevřel a hned věděl, kolik uhodilo. Darovanému koni se sioe na zuby nekoukal,
ale zato mně dva vyrazil 1
Nebudu básníkem. Svět sice hodně
ztratí, ale co se dá dělat. Eudu
*
technik. Chemie je' věda budoumosti I
Hurááá na chemii. Zatím jsem z chemie. měl čtyřku, ale copak Rais nepropadal z češtiny a Křižík z fysi-'
ky ? Ale proč chodit tak daleko.
Bratr- vždy propadal z psychologie a
vidite - tea je předsedou kynolagi«rkého klubu. Podal jsem přihlášku na
Vyaokou školu chemie. Rodiče" z toho
měli radost. Ti věděli, že jsam pro
chemii stvořen, Teä pozorovali každé

mé počínáni a radostně si mnuli ruce,
"Podívej se", říkala matka tátovi při
obědě, "jak se ší ourá v. jídle. Z toho bude určitě potravinář I" "Mrzí mě",
odpověděl otec, "že z-něho nebude pa livář. Ještě ani jednou nám nedošel
do sklepa pro uhlí. Ale co se dá dělat, Ve yšech oborech přece nemůže
vyniknout'-!"
Dostal jsem se na Vysokou chemickou.
Otevřely .se přede mnou nové obzory.
Aldehydy," ketony1;,'- alkoholy ! Zájímal
jsem se o vše, co se chemie týká. Jednou jsem přišel domů a vysvětloval
udivené rodině., jše cukr je vlastně
alkohol. Den natojmatka nemohla v celém domě najít ani''kostku cukru, i
když se dušovala, že předevčírem koupila 5 kg. Dva dni nato děda dostal
cukrovku,
Někdy se mi stalo, že jsem si třeba
spletl bíichnerovku s becherovkou, ale
takové maličkosti přece nehrají roli.
Nejraději ze všehív jsem měl pokusy.
Jednou jsem dělal v laboratoři pokús
podle návodu. Na konci návodu byla
tučně vytištěná poznámka : Připravuje se v uzavřené místnosti pod pánu.
I nezbylo mi nic jiného, než zaběhnout
do hospody v protější ulici. Když jsem
se plazil zpátky, uslyšel.jsem na
schodech strašnou ránu. Stálo mě tc
509 Kčs plus. 14 Kčs za deset piv. Matka byla šíastná ; "Představte si",
říkala lidem, "ten můj chlapec je'
tak dobrý chemik, že sán děkan si ho
pozval na pohovor."
Zamiloval jsem se-. Byla krásná^ Sám
bratr říkal : "Děvče jako lusk 1"
Miloval jsem ji a ona mě. Avšak byl
jsem spíš chemik než romantik. A tak
jsem bray opustil medové řeči o slunci, luně a slavíkovi a začal jsem
sypat technické termíny ; "Víš co je
to bessemerace ?" Rozplakala se a
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utekla. Za tri dni jsem od ní dcstal
dopis. "Nevím, jak jsem mohla mít ráda takového sprosíáka ! Sbohem I"
Zanevřel jsem na všechno a věnoval
se čistě jen vědě ! Můj zájem o vědu byl přímo úměrný kvadrátu mých vědomostí. Vždy, když si někde nevěděl
s něčím rady, zavolali mě.'Onehdy si
otec zašpinil kalhoty. Ihned přišel
do mé domácí labsratoře. Všechna špína se přece rozpouští v kyselině sírové. Potřel jsem s ní <*tcovy kalhoty. A špína zmizela ! Sice i s kusem
látky, ale zmizela ! Apak šel už úspěch ua úspe.chem ! Kamna měla špatný
tah. Byla za mnou vyslána deputace :
"Jdi se na to podívat, a£ se aspoň
trochu .zahřejeme." Přisypal jsem do
kamen trochu nažloutlého prášku. A
jak jsme se pane zahřáli při odklízeni trosek. Pak asi za pár dní jsem
zkcušel svůj vynález.. Taková obyčejná
směs dvou prášků. Zamíchal j.3em to,
vysypal na vál a zapálil. Hána, dým
atd. Když se trochu vyjasnila, uviděl jsem, jak malý Pepíček z partaje
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nad ňámi sedí v rohu na kanapi, tleská
ručičkama a blábolí : "Já šem v pohádce. Spad šem na dno žlaté študny a pšíde prinč 1" Podíval jsem se na díru
ve stropě- a hned jsem věděl na čem jsem.
A jelikož malý Pepíček byl v pthádkách
opravdu sečtělý a věděl, že ani ta nejkratší pohádka se neobejde bez draků,
tak ho ani neudivilo, když viděl, jak
moji rodiče lezou po čtyřech, vydávají nesrozumitelné výkřiky, přičemž
jim vychází ze zaČernělých úst kouř,
ostře páchnoucí sírou !
Základem chemie jsou výbušniny.. Proto
kdo chce být vynikajícím: chemikem, musí um^t cokoliv vyhodit do povětří.
Toho jsem si byl vědom. Před měsícem
vyletěl do vzduchu náš plot. Týden na
to vyletěla sousedov.ic kůlna. Pak vyletěl domovníkův kurník a hned na to
školní kabinet. Za tři dni jaem vyletni já. Prý mám na tom zas jenom já
sám největší zásluhu. Tak vidíte a pak že nejsem výtečný chemik I
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Střílíš - střílí - budou střílet - můžete i vy, zúčastnite-li
se soutěží pořádaných vojenskou katedrou ve spolupráci se Svazarmem nebo
s KTV.
«
Obdrželi jsme přehled soutěží pořádaných v letním semestru
1963. Jedná se o střelbu ze vzduchovky a maloŕážky, o Dukelský
závod branné zdatnosti a o V.ročník orientačních závodů dvoučlenných hlídek. Jednotlivých disciplin se mohou zúčastnit jak posluchači tak i zaměstnanci V £ Cli T: Fěkteré akce se uskuteční již
v březnu. Soutěže s-e budou konat v budově VŠÓHT, na střelnici
S e d e c , v Motole, "Brně atd, ITa úspěšné závodníky" čeka'jí odznaky
ST&2IECdiplomy a knižní odměny.Vojenská katedra zve všechny zájemce k účasti na hodnotných
soutěžích, které přispějí ke zvýšení'Obranyschopnosti nás všech. .
Uváďíme přehled soutěží :
r.

.

f

P
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1.Sport .malorážka pro posluchače VŠCHT- ~50m, 3 nástřelné -10 vlež'e
v březnu /'středy o'dpOl.nebo podle. přihl.na VK/
• "střelnice v budově VŠCHT.
2 .Sport .maiorážka. pro zaměstnance VŠCHT-' a/25m, 3-10 vleže
—
v březnula do 14.dubna' pondělky odpol.a čtvrtky
21. a 28.3. na střelnici v budově VŠCHT;
'
^
-- •
b/50m, 3-10 vleže
3.Vzduchovka*
• - ~
c/lOm, 3-10 vleže
jen pondělky.-odpoledne na I.dvoře /ostatní podr
mí$ky ad a/.
4.Sportovní maiorážka- přebor ZO VŠCHT pro všechny zájemce VŠCHT
50m, 5-20 vleže^v dubnu na střelnici Sedlec.
5.Sport.maiorážka- přebor ZO VŠCHT pro posluchače v rámci soutěže
VS na dálku- 50m, 3-10 vleže, vkleče, vstoje —
v květnu na střelnici Sedlec.
6.Sport.maiorážka- přebor VŠ- o putovní pohár - 50m, 5-20 vleže
pro stř.dr. v květnu v Brně.-7.Dukelský
závod
branné
zdatnosti

pro všechny zájemce VŠCHT
v dubnu na cvi3 km přespolní s překonáním
čišti v Motole
zamořeného, úseku, střelbou,
lx pondělí až
hodem granátu na cíl, první p čtvrtek ve voj.
pomoci
príprave

8.V,ročník
orientačních
závodů dvoučl.
hlídek

pro všechny zájemce VŠCHT
muži 10-13-km,
ž eny 7-11 km,
p^dle mapy projít do cíle
urč.kontrol.body

v květnu pravděpod.v sobotu

V.ročník- to už je -skoro jubileum a bude o to památnější,
čím více 3e ho účastní žen !
i
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Z hornatých oblastí
Ty jsi se narodila.
Z horských bystřin
Ty jsi poprvé šumela.
Sem tam horem pádem
Sama sis razila cestu.
Ze šeréh» dávnoveku teče
P» celém Mali tečeš,
Jako krev v lidském těle.

y"'

/

Tečeš na úpatí hor i zátiší

r

V hustých lesích i v poušti,
Nesoucí'jiskru života všem všude

/

\

Podél tvých břehů rostcu města a vsi
Tvoje vlasy ze strachu
Před západním větrem se ssrhvějí,
Na hladině. Tvé zrcadlí se nebe,
Bambusy, stromy'i slunce.
Ty kolébko moje a milionů mých kŕ
Pamatuješ na naše hry ?
Hrávali jsme na schovávanou.
Ohtěl bych být zas v Tvé náruči
Jennakrásněkrátko
Mchli bychom se líbat .
Ty do celého těla mého
Já do srdce Tvého.
Neustále tečeš, vytrvale, cílevědomě
Opodál presidentského paláce,
Přes města, vsi a celou zemi tejBo^v^/

ŕ v

S námi j s i sdílela bol
Když nepřátelé byli kol
Kolem mé rodné země
Když jejich lodi postoupily blíž a blíž

o

Ty jsi ječela i na poplach zvonila
Synové mé země na horách bděli
Ve městech', na vesnicích, na nábřežích bojovali
Ty jsi se bála až do morku kostíTy jsi se nevzdala

/

B.yl to žal; na Tvém úboru zápal
Krev tekla jako řeka do řeky
Náhle sněhobílý holub
»

Holub míru svobcdy nad celou zemí letěíV*-,

4
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.Kolem dokola, křížem krážem
Za bílého, dne.
Tvá hladina v sněhové závěji
Jako vejce vejci se podobala
Chtěl bych být v Tvé náruči
Když rybáři na Tvých vlnách tráví bezesnou noc
Když si stěžuješ na to
Že celé město či vesnice spí a mlčí
Mohl bych uhasit žízeň svou
Před únikem letmé hvězdičky
Věčný prameni
Ach věčně tečeš,
Tvoje ňadra na věky omládnou !
Diarra Gaousseu

Básně "Řek« Niger" a "Jarní zpěv" jsou od Diarra Gaoussoua,
Studenta z Mali*;, kxerý v ČSSR studuje na vysoké škole ek«n»mické
Své básně píše ve francouzském jazyce.
Přečetli jste si český překlad dvou básní tohoto mladého básníka

A ž - si. b u d e t e
p l á n o v a t
p r á z d n i n o v é
b r i g á d y !
,"'.. . .
Jako každoročně, tak i letos se připravuje
letní brigáda. Po Spatných zkušenostech v minulých letech
3 Armábetonem, budeme se snažit tento rok zajistit brigády
v chemických závodech. Budou to.i výhledově : "Závody československo-sovětského přátelství" v Záluží u Mostu, Spolana
Neratovice a ještě nějaký závod v Ostravě.
Ve všech těchto závodech jsou dobré platové podmínky.
Ubytování i stravování bude zajištěno.
Na naší škole je zvykem, že se každý student zúčastní alespoň
jednou za studium letní brigády. Doufáme, že letos bude situace v náboru brigád lepší než lr. ni ./Jedná se hlavně o nynější
druhé ročníky/.
p.gikuda, brigádní referent CV ČSM
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Otázka stále aktuální - je velikost mozku rozhodující ?
Antropologové zjistili, že neobyčejně nadaní .lidé mívají mozky
veliké, ale také j,en zcela průměrné a dokonce mimořádně malé !
.11
TT
Tak lurgeněv měl mozek těžký 2012 g, ByrVn 1807 g, Schiller 1785g
Pavlov 1653 g, M^íidělejev 1571 g, ale Schubert jen 1420 g,
Helmholts 1350 g a slavný spisovatel Anátote Prance pouhých 1071 g
což jen o málo p^revývšuje váhu i mozku Pithefcantropa z Jávy.
Ke j vetší známý lidský mozek vážil 285/Q g a\ patřil slabomyslnému
londýnskému zahradníKbvi.
{
í
\
Nezáleží tefdy. zřejmě na váze mozku jako\ na jeho kvalitě a na
tom, jaké místo zaujímá v ústrední r|ervové soustavěI

I kosmonauti budou mít rýmu ?
Kalter a Hellusan z texaské
Brooks Air (Force Base nezjistili změny v životnosti virusových kmenů /chřipkový a
ECHO/ po letu ve speciálních
balíčcích v družicích Discoverer. Ani stav beztíže, ani
zrychlení 8-9g, ani záření
neovlivnilo funkce těchto
kmenů !

V USA sestrojili jakýsi nový,
auperelektronický "mozek",s jehož pomocí chtěli nahlédnout
do budoucnosti. Zařízení dostalo za úkol odpovědět, kdy bud<válka. Vložili do něho všechny
potřebné údaje, stroj je zpraco
val a za chvíli dal generálovi
odpověď
"Ano." .
"Jaké ano?" zeptal se generál,
Stro-j znovu vykonal všechny
operace, aby nalezl odpověa
uspokojivější. Zněla:
"Áno, sire".
Anekdota ? Nikoliv- skutečná
příhoda ze života. Aneb: na
hloupou otázku i ten ne j chytře i
ší elektronický"mozek" dá jen
hloupou odpověa.

V australském státě Viktoria mají vyhubit kapry, protože škodí
ve vodách podobně jako zajíci'na polích. Vyškubávají vodní rostl:'
ny, které jsou potravou ostatním rybám, ničí místa, kde se ryby
třou. a z'nečistují vodu. Úřady rozhodly, že chov kaprů bude zakázán a přestupek bude•trestán pokutou ©00 liber.

Činitel__1
Soubor Y-DY-JOT byl jednou z prvních malých scén, utvořených
při Osvětové besedě Prhý 21. Sami jsme si našli a vymalovali sál
stloukli rozbité židle a ušili oponu. Situaci jsme měfi značně
ulehčenou, neboí poslední tamní ochotník zemřel dávno sešlostí
1
věkem.
•.,
,
Všechno mohlo být. dodnes 'v pořádku, kdyby si někdo nezapaloval, že. při jednom naš-em představení četl jistý Jan Macháček
svou dosti nekonvenční povídku Problém. Hned druhý den jsem byl
volán na OB. Pochopil jsem situaci, otevřeně přiznal své zásadní
chyby, a požádal, ^bych byl zproštěn funkce ředitele divadla.
Osvěcová beseda přijala mou sebekritiku blahosklonně a novým ředitelem se stal kamarád Jarda. Když p «¿tom na žádost publika Jan.
Macháček znovu četl svou povídku Problém, hmstorie se opakovala.
Po páté sebekritice nám však Osvětová beseda oznámila, že
dospěla k přesvědčení, že dosavadní vedení nebylo dostatečně zajištěno odpovědné dodržování .dané linie divadla a protc považuje"
za nutné pro naši dálší činnost, aby nás vedl vyspělý činitel,
určený Osvětovou besedou.
Před jeho. příchodem jsme ve foyer rozvěsili bojovné plakáty
a hesla prrtiimperialistického zaměření. Přímo proti vchodu jsme
umístili listinu še: závazky členů souboru v akci Z.
Činitel Macháčka nikdy neviděl, za to vřel činorodostí. Pro
akci Z ihned pořídil velkou nástěnku a od Osvětové besedy si vyžádal placenou sílu pro odborné udržování grafu plnění závazku.
Na jakémsi mýkclogickém večírku se seznámil s.e sympatickým mladým autorem, který se mu představil jako Jáchym Benížko.
Činitel byl jeho zemědělskými črtami natolik nadšen, že jej
pozval k pohostinskému vystoupení na naší scéně. Po krátkém zdrá
haní svolil a při první n•představení našeho obrozeného souboru
přečetl k radosti publxka opět svou povídku Problém.
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12.III. P.Pujman, Čs.spisovatel- "Anglická a amarická literatura
26.III. Scc. E.Gro.ldstiicker- "Nemecká literatura"
2.IV.

P.Pujman- "Francouzská literatura"

30.IV.

doc. Dr.M.Drozda-- "Sovětská literatura"

14.V.

Ivo Fleischmann- "Světová poesie"
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Pořádáme vlastní koncert.

Jen se nikoho zeptejte, co studí • nějaké nově vyšlé knizo, eosi
myslí o nějaké dívadslní hře, koncertu /• obrazech nemluvě,/. '
Většinou uglišíte ; "lej mně pokoj, ;já mám na starosti jiný věci..."
Začneme z ji.né stránky, třeba hudeiní. Jistě jste slyšeli t Novákově kvartetu. Na své poslední,cestě po Španělsku a [Portugalsku
dosákl tento celek obrovských úspěchů., a protože jsme některé öle- • .
(ny blíže znali, osmelili jšíne^še je požádat, zdali Tiy nám někdy
nebyli ochotný předrtést: své úchvatné umění. Slovo fialo slovo
a ¿omluvili 'jsme ten »suiný den na 5. dubna 19Í3; Bližší vám dáme
vědět na plakátech. Ještě několik slov o skladbách, které uslišíto:
W.A..Mozart:

Smyčcový kvartet B-dur /KV 5*9/ - jed*o zvnejdokonalejších děl geniálního představitele vídeirskéko klasioismu. .Kvartet vznikl v r. 1790 /asi rok před sartí
skladatele/. Patří k trujioi slavoýok kvartet, kteró
skladatel věnoval Pruskému králi, je*ž by-1 vás*ivý*
kudebpím amatérem a mel v ol»li>ě také violo»*éllo.
Proto v některých pasážíoh dává ifvEaýt Tyaiknout -tomuto nástroji.
.v
i
Zleněk lololáník: - mladý aboolve*.* Twněí.ské konservatoře. Jeko
nevšední talent se- projevil při zájezdu do Moskvy
a.Leningradu. V současné době se projevuje velký zájem o Pololáníkova díla i v USA a vřTSR. feho "Myto-^
logická •vičení" uslyšíme v Praze poprvé. Při nedávné
premieře v Brně byla jařijata kritikou i obecenstvem
s nadšením.
Mwžnosti, které vznikají spojením recitace se smyčcovým
kvartetem l>yly až do nedávné doby skladately opomíjeny.
Už řada našich i zahraničních skladatelů /Klusák,Šlik,
Bartoš, Itövensbruck, Vignalti/ projevila silný zájem
o verše mladé české básnířky Renaty íanduiovc, které
uslyšíme s velkou pravděpodobností v pwdání Karla Hegera
Jan Klusák : Smyčcový kvartet č. 2 krátká skladba, ale myšlenkově silně koncentrovaná.
Napsána byla v roce 1962. A^-tor stoji v cele nejvýznamějších skladatelů současné generace. Df zahraničí
pronikl zejména svým dílem na texty Prahze Kafky.
Leoš Janáček : Listy -důvěrné poslední dílo geniálního moravského-mistra. .Vznikly
v roce-1928. Dílo je jakási autobiografická studie
74-letého kmeta, jenž sobdivuhodnou svěžestí invenční
a technickou ve svém díle komentuje horoucí citové
vzplanutí ke své mladé písecké přítelkyni Kamile
Stösšlové.
í.

Jistě ; již , YŠiohni.,yi1;.e o ^.úspěších lyžařů naší školy na letošní Čs. Universiáde*Stručně Vám je zopakujeme.
Univeřsiáda velmi-\,dóbře or'gänis ováná, konala
*d 17-.2.. .do.23»2.
ve Špindlerově Mlýně, Zúčastnili se jí ^aría-I.'Bálíŕ'ová£uzai}a Kocourková, Ing. Pose jpálp'vá» a *Ivo > Fi.rčtermann.
•'.
NejúspěšŽějši byla-Hánká ílahrová, 'akademická mistrině republiky,
studují-cí 2. ročníku PCľ. Z uniVeŕs'iády si-přivedla 3 zlatě za *
vítězství ve slalomu* obřím slalojnu a »>e sježdtvé trojkombinaci».
Ve sjezdil pyla čtvrtá.
*
'
'
Zlatou Získala také^Inž; PoSejpalová,.absolventka» v.běhu«ha
5 km. Zuzana Kopouřkóvá studuje v prvním ročníkmi'^ÉAT. Její jedenácté
místo've1 s jegdu> je f)rp -ni nésporně velmi pěkíiým* úspěchem, vždyi
vlastne letos záyodiia .poprvé . Ivo Pittermann. z'" P l z n š s t u d u j e Ad.ál~
koVě. ~V silné konkurenci se' i on umístil velmi Ä obře.
'
'•* Před universiádou přebíhaly přebory školy na S^rné .Hoře, kde
se Z* iCo"C.oaJCrk,ová*inaí'§tila jako d*uhá v obřím slalomu a ve slalomu.
I. Pitterínann Vyhral obří slalom-. Pak to fr/ly -oblastní přebory Cech
v Liberci", kde byIvanka-Mahrová první y . obřím slalomu.
Ještě pár sl»^v o Hanoe Mahrové: Lyžuje od ruařiolía, závodně od
15 l«t. E mnoha jiných spoivfrů, hraj'e také závodně» vole j bal. Na universiááu SčtJížČlěla. s-e.,všemi zkouškami v indsxu! V »příštích dneoh^
se 'zttoastní•přeboru republiky v Tatranské Lomnici .. Pře j emc^'jí. a*vy
jistě s námi, mnoho dalších^ ús^peciM, rte j'e n letos, ale* i v příští
zimě
*'
' * i "
v•
•

*

*

'
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•

-

. Na naší škole oylo letos poprvé po^tayeno^ reprezentační hokejové (¿ružstvo-,* k-t^ré dosáhlo i přes malé tréninkové možnosti pěkného výsledku, když -porazilo v I. kole 'přeboru- VŠ, Vysokou školu
zemědělskou v Budějovicích 5 s 1. Ve druhégi kole podlehlo Vysoké
škole strojní- a • textilní v Liberci- 9• s 2
'
*
Co pŕi»pravuje KTV na Jaro ?
..
• ••
• KTV uspořádá.ve spolugrác.i s CV ČSM III. roc. přespolního běhu
chemiků. Doufám,
účast bude le£os lefjší než v minulém ročníku.
Koncem března budou úspořádáňy přebory v košíkové tnezi fakultami'
o-putovní standartu rektora. PV PAT a "KTV, připravuje' soutěž v košíkové
mezi studijními skupinami.
*
.
Na obzfiřu jsou'je|tě d«,lsí -sportovní soutěže, a rpto všichni
pilně trénujte, možností uplatnění b*ude dóst.
*
: •
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v I. opr.termínu
v II. o p r t e r m í n u - má vykonat
zanechalo studia
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vyloučeno
žádá o opakování
přestup na jiné školy
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Na PAE neudělali 2 posluchači laboratorní cvičení.
Celkový přehled /výsledků' zkouškového období sa všech fakultách i v
ostatních ročníéích bude uveden v dubnovém čísle.
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1.Mouka; deníky; hlas krávy. 2.Předčítej; magma; místnost. '
3.Chemické inženýrství; str'ojnictví a automatizace; předložka;
peníze v kartách, 4. Kozácký velitel; S mezi stejnými spojkami.
5.Metr; 4.část tajenky; poslední písmeno. 6.Chem.zn.iridia,neonu
a jodu; ukazovací zájmeno. 7.Chyba; předložka; nabité částice.^
8.Jméno; ani orto ani meta; vlastním. Q. 3.část' taJenky; chladící
látky; zájmeno.
A.O co; 2.část tajenky; osobní zájmeno. B.Reprodukce; ženské jméno. C.Polská řeka; vlas /obr./ D.Koncovka alkoholů; také t.o
/něm./; p foneticky. E.Záda; rumunská měna; konec lodi',.
F.Dívčí jméno; jako /slov./; lidově letadlo. G.Předložka; skotští
básníci; staročeské zájmena. H.Německá země,./obr./; základní
částice. I.Jižní ovoce; Jiráskůvh román. J.Bydliště včel;
l.část tajenky; moje.
_wi_
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Taneční soubor VŠCHT přijme áo svého středu neomezený počet
nových členů ze všech rtčníků i fakult. Soubor nacvičuje řadu
tanců včetně nejmodernějších společenských /twist, madison/.
Zájemci se mohou přihlásit na Sinkuleho koleji č.128 nebo přímo v souboru každé pondělí a čtvrtek ve 20". hod. v atelieru VŠCHT.

Redakční radV»»ftadHKaz-ttrrrrpVáník, Vávra, Volšická, Weigel
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