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Tak, a zas jeden semestr za
námi! Bohudík nebo bohužel?
V indexu přibylo několik podpisu.
Bohudík! Jsme ale o něco starší,
bohužel. A také jsme o něco prořídli.
Bohužel! Podívate-li se na násle$ící přehledy, zjistíte, že 158 /8,4$
zapsaných, nepokračuje již k 25.3.
ve studiu. Největším podílem přispěly druhé ročníky svými 95 posluchači.
V prvních ročnících byly kamenem
úrazu matematika,anorganika, druhý
ročník účinně 'odbouraly matematika,
organika a fyzika a v třetím ročníku
se hodně plavalo na vodě a fyzikální
chemii.
Je velmi smutné, že ještě 109
/5 j 8$/posluchaci\, má k tak pokročilému času ještě odložené zkoušky nebo
třetí opravné termíny.
\
P ř e h 1 e d :
Zkoušky i
T e r m í n y
Roč. Zaps .fvyk.celk.l
řad.» l.opr ¿S.o.U'-. oJ 3.opr, odešlo celk.l pokračuje!
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1. .154
147
10
79
25
28
3
2. 104
37
75
4
49
2
14
33
49
3. 53
32
4. 32
35
2
35
33
5- 35
-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

—

w
•

'

.

Na počátku byla šatna - zmatek - panika - hádky.
j
Za šatnou několik neodbytných kamelotů, -mávajících čerstvým výtiskem Elixíru. Potom se objevily MASKY .
Stra
i d 1 o
jaký je pocit bý.t maskou ?
papírem můžeš na každého - jiné masky dělat, jazy
nikdo ti y tom nebrání.
Když začal tanec, vynořily se další problémy.
¿Tak při

t w i s t u

poznáte.-, který je

váš

t a n : e 1P1Í í k
To. je. ten, kterv se

mne snaží kopat méně než ostatní.
Ne jvytrvalejší tanečník Vrba: Co říkáš letošnímu reji? Dobrý.
Nelze si stěžovat na kvalitu. Hlavně po sportovní stránce jsem plně
spokojen /rogby, box/. Myslím,že dnešní program dostatečně'splňuje
zásadu alespoň h o d i n u
tělovýchovy d e n n ě !
• Wichterle ml.,vítěz Zlaté kedsky- Považujete Kachekran za přípravu s obhájení prvenství na Zlaté kedsce? Budiž, Nemám to sice v ¡pánu,ale jame přesvědčen, že mi to prospěje. A vaše další dojmy? Trochu moc toho twiatu. Je třeba si uvědomit,že více může mnohdy znamenat méně /např.vicepresident/.
Vše bylo v-plném proudu, objevila se zde i písmena. Zatímco P a
E nasávala u baru, ostatní si sedla na parket a četla Elixír,což
naznačovalo, že naše abeceda není tak jednotná, jak se zdá.
Jak
se v á m
tu l í b í
? Skoro vůbec, pravila-jedna nezletilá maska /odcházela ve tři hodiny/.
Po půlnoci bylo vyhlášení úspěšných masek. Vítězný Neandrtálec
nám interwiev neposkytl, neboí neandrtálci většinou češtinu neovládají. Maska č. 2, římský pastýř Šípek byl obklopen houfem obdivovatelka obdivovatelek, takže, se k němu náš reportér nedostal. Tak
aspoň dotaz k masce č.3 /Umělec/:. Jaký je váš pocit ? Nejprve se
0 mně pokoušely mdloby, pak mě zatížili metrem vuřtů, bylo mi uctivě
potřeseno rukou, ze všech stran se ke mně sběhlo mnoho lidí a kde prý
jsem vzal tolik vuřtů, jistě budou zkažené-a tečí jsmm zůstal sám,
stojím tu a třímám v jedné ruce nekonečno, v druhé- v y u z e n ý
š p a g á t .
Ve tři hodiny - Kluci má to cenu jít na Spořilov? Do rána se tam
stejně nedostaneme, pojäže ještě někam
Co řekla h l a v n í
s 'p r á va Velkého sálu Lucerny?
Letošní Kachekran se vydařil. Bylo to zásluhou našich i vašich
pořadatelů, kteří zabránili vstupu 30ti členné partě chuligánů
/prům.věk 17 roků/, kteří .se potulují po podobných karnevalech., vyvolávají rvačky a vůbec dělají ostudu ostatní mládeži
a Č3M :
Kachekranu.se zúčastnilo 1800 lidí. Velmi nás potěšilo,
že se studenti sami postarali o klidný průběh. Velkou zásluhu měli
1 naši pořadatelé, kteří až na malé výjimky splnili svůj ukol,
D o b r ý
p r ů b ě h
l e t o š n í h o
K a c h e k r a n u
z a j i s t i l
p o ř á d á n í
d a l š í h o
Proto se všichni těšíme se všemi na shledanou na
VI. K A C H E K R A N U . • v
-LEM-

K o n f e

e n c e

S C H "S.

Studentská chemická společnost uspořádala 2.dubna 1953 svou
VII.pracovní konferenci. Programem byla soutěž o nejlepší studentskou
vědeckou práci, která se koná každoročně a má na naší škole už bohatou
tradici. Soutěž je vyvrcholením celoroční, často i delší práce nejvyepělejších členů SCH3 a ukázkou toho, co nohou studenti dokázat v rámci
zájmové činnosti, které věnují svůj volný čas.
Do. letošního ročníku soutěže byle přihlášeno 11 pr.ací. Jednotlivé
práce byly přednášeny autory v krátkýih referátech a hodnoceny porotou, která byla složena z předních vědeckých a pedagogických pracov níků školy.
Po zhodnocení rozdělila porota soutěžní práce do 3 skupin a určila nejlepší z nich, které postoupí do celostátního kola.
V_Ý;s 1 edk^ s out ěže_í_
I.pořadí;
M.H^vel
:. Příprava 2-chlor-3-kyano-4-metoxymetol-5~'
nitro-6-metylpyridinu, meziproduktu pro
přípravu Pyrido^cinu.
V.Skála
:'Syntetické studie v řadě l-^zabicyklosloučenin. Syrtbesa 2,5-dimetylchinuklidinu.
0.Špalek . : Studie vlivu teploty a koncentrace'roztoku
KOH na rovnovážný potenciál soustavy
MnO& /MnC>4~
•
M.Zábranský : Thermodynamické hodnocení adsorbce S02 na
akt i vijí uhlí.
II .pořadí:

G.Gráf
R-Rýchlý.
M.rlavel
R.Rychlý

příspěvek k fotografickým vlastnostem materiálu a vývojek.
Zpracování gelu kyseliny křemičitá - odpadajícího při výrobě superfosfátu.
Synthésa 3,5-dikyanopyridinu.
Příspěvek k otázce chemického složení
cinvalditu z Krupky•
*", '

Chromaxografické stanovení těkavých aminů.
Elektrolytická příprava organických látek.
J.Roubal
J.Svobodová, 0 složení a možnostech využití deštilačnich
K.Erajkářová* zbytků tetřahydrofurfurylalkoholu.
Do celostátní soutěže postupují všechny práce I.pořadí a .první
dvě uvedené práce z II.pořadí.
III.pořadí

K.ítuthanová
•

Qř

!

Všechny gráce mělý hodnotný obsah a lze říci, že letošní soutěž
měla dobrou úroveň. Kezi ostatními pracemi, které vesměs souvisely
s výzkumnými úkoly, kateder,• zasluhuje zvláštní zmínku práce s.Rychlého o zpracování gelu kyseliny křemičité, odpadajícího při výrobě •
superfosfátu. Tato práce vznikla přímo na závodě, ve kterém jsou nyní
posluchači IV.ročníku na. výrobní prakmi, S.Rychlý tuto práci zároveň
podal jako zlepšovací návrh.
Soutěž byla ukázkou toho, co všechno mohou studenti při práci"'
v SCHS dokázat. Prací ve Studentské chemické společnosti však není
jen tato soutěž. Členové nejdříve pracují na menších úkolech., při kte
rých získávají zkušenosti v laboratorní práci. Pokročilejší posluchači se pak zabývají řešením-dílčích probldmů, při nichž se naučí
pracovat s odbornou--literaturou a samostatně zpracovávat stanovené
thema.

SCHS pořádá též zajímavé exkurse a přednášky, které prohlubují
odborné znalosti členů. Velmi pěkná byla napoO^ed uspořádaná exkurse
atomového reaktoru v Řeži.
ČI enem SCHS se .může stát ka.ždý posluchač od II.ročníku výše.
Nyní se počet členů poněkud sníží odchodem posluchačů z V..ročníku.
Studenti z nižších ročníků zde mají možnost řady SCHS doplnit a ještě rozšířit. Zájemci o práci v SCHS se mohou informovat na sekretariátě ČSMÍa u všech členů společnosti.
• '
ť
i
-erPoznámka redakce: Práce v soutěži byly nejen hodnotné, ale byly
i hodnotně odměněny.^Např.: první pořadí , částkami 500 Kčs a druhé-pořadí 300 Kčs. Zároveň byly uděleny účastníkům diplomy.
Není na tom viděti, jak naše společnost vysoce
hodnotí a váží si vědecké práce mladých badatelských nadějí ?
N ě k o l i k

slov
k p ř i j í m a c í m u
ř í z e n í
na"
. VŠCHT pro šk.rok 1963/ 64.
Z celkového počtu 784 přihlášených konalo pohovor 764 /20 se
nedostavilo/. Přijato byle 558 posluchačů na VŠCHT v Praze a 35 bylo
převedeno na VŠCHT v Pardubicích. Opravné a dodatečné pohovory bude
konat 26 studentů.
N a dálkové studium byli přijati 3 posluchači.
Poměr:SVVŠ: PŠ: ze zaměstnáním 52,4$: 21,4$: 16,2$.
Jistě jste už něco slyšeli o úpravách studia. Kolují o
tom různé zvěsti více i méně pravděpodobné. Tak tedy: Jaký je vlaátně smysl navrhovaných úprav ?
Zmenšit rozsah povinné výuky a počtu zkoušek v semestru
tak, aby se vytvořily lepší předpoklady pro celosemestrální průběžné
CSji • studium, pro větší podíl samostatné činnosti studentů a pro rozvoj
'
jejich talentů.
A jak to bude vypadat konkrétně?
Počet vyučovacích hodin by se pohyboval od 26 do 30 hodin
týdně.Některé dvousemestrové předměty, např. F, PCH a CHI budou uzavřeny souhrnnou zkouškou po druhém semestru. Dílčí zkouška po prvém
^
sémestrů se promine těm studentům, kteří získají z "laboratoře a ze
seminářů zápočet na základě průběžné kontroly souběžného studia.
Z matematiky skládá student zkoušku v obou semestrech, z OCH by se:
|
po prvém semstru zkouška nekonala. Anorganická chemie byla zařazena
t**-- jako j ednosemestrový předmět hned na počátku studia. Další úpravy se
týkají polit.ekonomie, marxismu-leninismu, specializací, ob.chem.
technologie, jaderné chemie. Např. technologie vody a-tepelná technika by byly sloučeny v jeden předmět. Bezpečnostní technika se jako
samostatný předmět ruší. Zásady bezepčnosti práce budou vyloženy v
příslušných technologiích. Elektrotechnika, se navrhuje klasifikovat
s
zásadně zápočtem podle průběžné kontroly studia. Zkoušku by skládali
"Xv jen ti, jimž nebude udělen zápočet /kromě FAE/. Saké úpravy studia
y " cizích jazyků a tělesné výchovy jsou založeny na vlastní aktivitě a
stud.morálce studentů. Např. tělesná výchova zařazená jako doporučený předmět v l.až 2.se,estru, stává se povinnou prp ty, kteří nepěstují aktivně některý ze základních sportů. Cizí jazyky jako doporučené cvičení, v l.až 6.semestru nemají zkušební termíny vázané na
zkouškové období. Zápočty z nich jsou podmínkou zápisu do 7.semestru.
Diplomové práci a podle potřeby i praksi je vyhražen 10.semestr,na
jehož konci se provede dosud obvyklá obhajoba. Student - však může
,
obdržet diplomní práci /thema/^a pracovat na něm ve volném čase již
j. od 8.semestru včetně. Uvedené úpravy jsou"stručným výtahem z návrhů
^ stud.plánů přijatých kolegiem rektora 20.3.1963. Podrobným propracován ím^a realizací se budou zabývat děkani jednotlivých fakult.
-anitja-

<

Čas utíká a mění se v nové objevy, nové látky, tisíce popsaných
stránek. Čas píše dějiny naší školy. Oas utíká, lidé vzpomínají,
13.dubna 1897 se narodil akademik Rudolf Lukeš, na kterého si řada posluchačů z vyšších ročníků ještě vzpomíná. Zemřel totiž před
třemi roky.
Vzpomenem tohoto významného vědce a člověka příspěvkem jednoho z
jeho asistentů.
Jedna lukešovská, skoro alarichovská .
Mnoho úsměvných příhod se vypravuje ze zkoušek u profesora Lukeše.
Svých bohatých zkušeností a výjimečných všestranných znalostí rád užíval právě při této příležitosti. Tím se zkoušky zhusta protáhly do
pozdních hodin a poslední fázš, kterou vox populi označoval jako noční
výmlat,bývala zpravidla nejzajímavější.
Nejsou již známy důvpdy, proč právě při této příhodě upustil od
velkorysé, třímušketýrovské košatosti a svůj, bohatý repertár setřásl
na prozaický vliv stopy aromatického aminu na alfa-ketokyeeliny.
-"Tak copak se tam vodštěpuje H-" dorážel v pravidelných intervalech na mladého adepta vědy, který se osudu odevzdaně, pomalu ale jistě
homopolárněštěpil.
Přísedící asistent konstatoval neřešitelnost dané situace a rozhodl se tuto specialitu alfa-ketokyselin likvidovat. 0 vhodnosti okamžiku k činu se ujistil pohledem 11a examinátora, který se zavřenýma očima a s hlavou v dlani-«'-"^stereotypně filtroval hosem citovanou větu
jako ze zlého snu. Chvatně improvizovaná pomoc slabšímu dostala podobu konkretizace abstraktního výdechu, kde se dal urputně vymáhaný CO2
tušit, podle asistenta jednoznačně.
Zkoušený pochopil? +
-"- Ethylalkohol se tam vodštěpuje -"
Examinátor se nerozčílil. Nadzvedl svá těžká jakoby nesmírnou
únavou spadlá víčka, která plusdioptrická skla krozivě zvětšovala a
obrátil se na přísedícího asistenta :
Poslouchejte, vy máte ale zajímavou pověst
Když po několika dnech vyslechl přísedící asistent tento příběh
v podání zkoušeného mladíka /jsa stericky blokován ve frontě na večeři proti jeho optické aktivitě/, byl očarován. Zvláší plasticky líčil
mladý muž moment, kdy honil Lukeše po širých polích heterocyklických
a alkaloidářských. Pokud byl nakonec "vyběhnut" , bylo to jenom proto,
že nevěděl kdy', kde a za jakých okolností dopsal Dante Božskou komedii.
Na rozdíl od úzkostlivě jazykov|chčistých přednášek upadal^u zkoušek často do hovorově řeči, což bylo symptonem určité podráždě nosti, podobně jako dále citovaný nosový přízvuk.
4--+-J z latinského homo- člověk, polaris- raketa
vybubnovávaje prsty na temeni divoký marš
koumes
E r M.

O
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1C10I
ruje vy zvy icamar
Bylo to ještě v době kamenná
Náčelník kmene Patlasů Kozoí, se
ho k různým' zábavám.
rozhodl, že vyšle svého syna PižmoNež se kdo nadál, přišly nkou.\!y
ně na studie. A stalo se ....
Tečí i Pižlín a klohnout nechali
Krátce po jarním slunovratu byl
děvčata na pokoji a snažili se
již Pižmon v ubytovacím středisku
proniknout do' tajů loveckých věd,
"Školy loveckého uměni" a s napětím Pižmon však studoval ze všech nej
očekával zahájení přednášek.
více. Pobledl, slábl, ale védy
Několikrát, navštívil velkou kni ovládal tak dokonale „ že učitel::
hovňu, obsahující tisíce kamenných
u zkoušek byli nadšeni. Käyž slodesek, popsaných vědomostmi z obožil poslední zkoušku, bylo mu tak
ru lovectví'a vzdělával se, zatímco nějak divně, dopotácel se dr jesPižlín a Klohnout, s kterými obýval kyně, před očima se mu zatmělo a
jednu jeskyni, pokoušeli děvčata
padl k zemi ....
ze sousední kraěkuchtné školy.
Probral se až po nokolilpa dne o'
. Volné dny však rychle uplynuly
a to jen díky těm néjlepším zaří:a byl začátek školního roku. Žáky
kávačům a vykuřovačůri, kterv^ se
ve svátečních kožešinách, shro - podařilo vyhnat zlého • ducha z j
mážděné v přednáškové jeskyni přiho těla. Pižlín a Klohnout složivítal sám pohlavár Mudrohlav, jeli zatím také již všechny zko
den z největšíoh iramutologů své
ovšem za špatné známky a to jestdoby. Pak přesel k vlastnímu předmětu s notnou dávkou štěstí.
a pravil, že nauka o mamutech je
Pižmoň se brzy zotavil, ale
značně obtížná a je jí nutno věnovelmi se změnil. Desky s učenými
vat náležitou péči a studovat ji
znakv nechtěl ani vidět a 'když
několik hodin denně.
nikamarádi šli do pralesa, šel
Po přestávce vstoupil do přednášmi a skotačil ze všech nejvíce.
kové jeskyně kandidát loveckých věd
a p ;išly zase zkoušky
Huhňafaa seznámil studenty s obsaPižmon spěšně pročetl kameňnc
hem předmětu "Speciální metody ladesky
a šel pokoušet štěstí. J ho
pání skunků a lasiček". Neopomenul
výkony
však už učitele nenadchly
podotknout!, že tato disciplina je
a
známky
byly špatné. Přednášky
nejdůležitější ze všech věd a kdo
z
"Lapání
koňů a vlka" dokonce
bude ^ její stadium .během, roku za ani
nedočetl
a šel na zkoušku.
nedbávat nemá vůbec žádnou naději
Také
to
podle
toho vypadalo na úspěšné, složení zkoušky.
mluvil
zmateně
a koktal- přiccruž
Pak následovaly předměty "Lovení
1
nevěděl
vůbec
nic
o Kozinůžkově
ptáků' , "Rozdělávání ohně" a "Chymodifikaci
Slepýšovy
metody' chytání kanců", ve kterých se žáci
tání
koňů
do
pasti.
postupně dověděli, že nedůležitější
Zkoušející se dlouho rozmýšlel,
ze všech předmětů na škole je "Lonež vzal j eho st ud i j ní'desku a
vení ptáků", "Rozdělávání ohně" a
p r avil: " Pů j č t e mi palič ku ?. p a:' "Chytání kanců" a že je nutno stuzlík, já vám to vytesám, ale- byj c
dovat každý z těchto předmětů mnoho
to velmi slabé^
hodin denně.
Tu si Pižmoň uvědomil, že m0'
Odpoledne bylo volno a Pižlín s
všechny zkoušky a bez velké :v;: •
Klohnoutem a ostatními nesvědomitými hochy běželi skotačit do pralesa. hy, pročež pokračovalyve. studiu,
el
tímto způsobem dále Žádny uc:i se
Jen Pižmon si pilně četl v deskách.
již nejásal nad jeho výkonem ů
V hlavě mu dosud zněla slova otce:
zkoušky. Stal se z něho odporný
"Dbej rád zkušených učitelů, dělej
lenivý
hoch s morálne narušeným
to co ti řeknou a pilně se uč !"
profilem, který si neváží rad
Tak plynul den za dnem. Přibyly'
nové předměty, všechny dle slov uči- svého otce a znamenitých učitelů-- \
telů velmi důležité a Pižmoň*věnoval
•W všechen svůj volný^as\studiUj>g^o<
1
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Jak asi vfedka většina z vás
Díla současná zastupovala třetí
ví, pořádala ngBe škola koncert,
skladba večera :
který se konal//5.dubna v Městské
Smyčcový' kvartet č.2 Jana Kluknihovně. Vystoupilo na něm Novásáka. Toto dílo je velmi náročné
kovo kvarteto- jedno z našich před- jak na posluchače tak na samotné
ních malých hudebních těles.
umělce. Vyžaduje rozhodně několi Repertoár, který si vybrali
kerý poslech a dosti hlubokou znazástupci naší školy sami, byl-jim
lost vývoje komorní hudby.
opravdu ke cti, jak řekl jeden z
Na koncertě byl přítomen sklaumělců v úvodu.
cVttl,
i když udělal svým vystouJako první skladbu uvedlo
pením
na
scénu dosti problematický
Novákovo kvarteto klasické dílo :
dojem.
Mozartův 2.kvyrtet Bdur. Je to *
Závěrečnou a také vrcholnou
hudba líbezná, krásná a přitom počástí
večera bylo provedení
kroková a na svou dobu přímo revoJanáčkova
2.smyčcového kvarteta •
luční. Když se do ní člověk zapoListy
důvěrné
slouchá, jako by cítil jemnou tichou
Je to poslední dílo tohoto
výčitku skrytou za milými slovy.
významného moravského skladatele,
Od prvního do posledního tónu je
které napsal půl roku před svou
z té hudby cítit cosi bojovného,
smrtí;
výhružného i když se to projeví
Kvartet je nevšedně spontáním
jen několika takty chmurné, místy
výrazem
silného citového vzrušení,
střídmě volenými disOnantními akordy podložené melodie. Takovéto in- které tehdy v Janáčkovi vyvolalo
zaujetí k.mladé písecké přítelkyni,
termezzo je však ihned pohlceno
zpěvnou melodií, podobnou té která zpěvačce Kamile Stosslové.
Tato skladba byla později propředcházela. Nejbohatší na tyto
hlášena
za opravdu důstojný vrchol
útvary je třetí věta. Zde se přímo
tvorby
slovanského
skladatele.
prolíná veselá melodie s ostrými
disonantními akordickými postupy.
Na závěr zbývá ještě říci,
Koncepce celého díla,stej- že pořadatelé této akce zasluhují
ně jako jednotlivých vět je velmi
uznání a že poměrně malý zájem pologická a Mozart jako zkušený skla- sluchačů o tento koncert byl opravdatel velmi střídmě a přitom vý du nezasloužený.
stižně využívá všech výrazových
JJJ
hudebních prostředků, které mu
obsazení kvartetu dovoluje.
Druhá skladba večera byla
" Mythologická cvičení pro reci taci a smyčcový^kvartet " Renaty
Pandulové a Zdeňka Pololánika.
Nechtěl bych se pouštět
di rozboru básní. Stačí poznamenat, že forma hudební a přednesová
je zde velmi působivě skloubena,
za což nutno děkovat hlavně brněnskému skladateli. Ne právě pře svědcivý přednos' byl zajisté způsoben náhlým onemocněním Jiřiny
Bohdalové, která měla původně
přednášeti.

P r a ž -s k é
Toho'dne
kdy mi padl do očímapis
í E.-VA T'A
S Y M F O N I E
bude provedena dnes
^
vítá
ak
potkal 0
,, ,
v ,.
o rozcuchaného- starce ""
j pozdrav nic neodpověděl'"'
hluchý • -"*"'
"'
to Beethoven
-pohybem ruky dirigoval^neviditelný orchest;
el --jsem za ním s p 1 ý v alyo zve ny kroků
cí město ztichlo.-jak. za zavřenými dveřmi
Uslyšel jsem Beet'hoVenovo'íicho'" ,.,—
tipfyo i- nikoli V'jľb o u ře n í "ó'sud o v ý c h symfonií
i- mořskou lasturu přiloženou k uchu
hlediště opery bez potles-ku
|- jeho naprosté ticho
hdven šel a .hvízdal si""Desátou symfonii
vy po tom víte-:—
't| v uších dvě bubliny ticha q
li-ny které oddělují vnější svet
sev^emi jeho slovy smíchem pláčem s jeho hudbou
co vp.ni.' o tom' mohu vyprávět
chodit pod skleněným zvonem
a neslyšícím zrakem hledět kolem sebe
•Nad řekou se chechtá bílý racek - nic
úéta se pohybu'jí v kaskádách arti kulaci - nic
ruka vzlétá v- sloupořadí kláves'» nic '" w
»
íi.lenka něco šeptá mezi dvěma polibky - n ^ c ^ ^
nic - jen počmáraný papír v kapse
se zašifrovanou melodií
jejíž překlad do pathosu zvuku-, ' \
už nikdy její tvůrce neuslyší
Šel jsem po nábřeží
^
přede mnou zvolna kráčel' starec;
hvízdal si Desátou symfonii
až najednou, mi' zmizel v. davu
svátečně naladěných'lidí jdoucích na_kon

0M^

Y O

J

1

"

CV ČSM na VŠCHT s KTV
pořádá
Jarní běh ehe milců
0 Z I A T 0 U E E D S E U
Tento dosud největší cross v dějinách chemie- III.ročník přeboru
VŠCHT v přespolním behu 0 siatou kedsku v Praze na Kotlářce
bude_zahájen_v ú t e r ý _23._dubna .1963 Ye_-i»30 hod^
Mezi chemiky má Zlatá kedska stejně dobrý zvuk jako olympijská
medaile. Očekává se hojná účast závodníků i diváků, kterou jistě zvýší každý z vás !
Start er: Prof.dr.Jan Bílek, vedoucí katedry matematiky.
Jsou vyprány tyto katjsgorie: ženy - 1 kolo /9©0 m/,
•muži - I.ročník 1 kolo,
spořt.kateg. 2 kola,
CHRTI /hlavní kateg./ 3 kola.
Hodnotí se jednotlivci a tříčlenná družstva.
Přihlášky ke startu přijímá sekretariát ČSM, poslední opozdilci
mají možnost dvacet minut před startem na stadionu.
V prvním ročníku zvítězil Neuwirth, loňské prvenství obhajuje Kamil Wichterle. Závod probíhá souřasně jako I.kolo ÔSSH.
KOŠÍKOVÁ .
9-dubna byl zahájen přebor školy vylučovacími zápasv.
V I.kole-zvítězila PPT.nad POT 28/26 a FPTV nad PAE 14:10.
Utkání o 4.a 5.místo skončilo vítězstvím POT nad PAE 31:14".
Posoup do finále si vybojovala FPT, která porazila PTPV 2-2:14.
Vítěz vylučovacích.kol PPT se utká s obhájcem titulu PAT,;/ža kterou hra£e většina representantů škely.
LEHKá ATLETIKA .

.
r
Lehkoatletické družstvo školy vybojovalo'loni
na podzim dvě utkání. Vysoko porazilo přírodovědeckou fakultu KU
a podlehlo těsně o 3 'body VŠZ. Našemu mužstvu chybí vrhači a vytrvalci, naopak oporou jsou krátké tratě v čele s olympionikem
Bergerem, překážky a1skoky.
Letošní, rok, který, vyvrcholí Universiádou v
Košicích, zahajujeme odvetným utkáním s VŠZ a VŠE dne 14.května.
V květnu se uskuteční ještě přebor školy ve sprintérském trojboji a 27.až 28.května na Strahově oblastní přebor vvsokvch škol.
SÚčastnit se mohou všichni sportovci naší školy.
KOPANÁ
Během dubna sehrají naši fotbalisté zbývající dvě .utkání Oblastního přeboru vysokých skol. Utkají se doma s VŠ'SE Plzeň
a v Plzni s Lékařskou fakultou.
VŠ3E Plzeň zatím v naší skupině vede a my jí máme oplácet těsnou porážku' z loňského roku. Studenti naší Školy jistě
přijdou vytvořit našim fotbalistům skutečně domácí prostředí.
1
Hr.aje-ssena
S t r a h o v ě
.
Vítěz skupiny postupuje do semifinále II. es Universiady.
Máme tedy možnost opakovat úspěch z první Universiády, kdy jsme
se do semifinále probojovali.
_
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'tále se rodí noví "básníci, spisovatelé, zuřiví reportéři atd,
tevíráme pro ně všechny stránky a sloupce našeho časopisu v
"Soutěži ELIXÍRU"
li o nejlepší básničku nebo text písně,
2 i 0 ne j lepší povídku,
3. o nejlepši reportáž na nej různější témata /sportovní., z dovolené i z brigády atd»/
1

i

závěrka bude sice až. v září, ale-

T

ěšíme se, že již v příštích číslech budeme moci otisknout Vaše
soutěžní práce. •
v,
'
v-

ir"

•

nergie se ^leztrácí ! -tu kterou vložíte do dobrých soutěžních
příspěvků, vrátí se Vám ve formě hodnotných cen : knihy, gramofonové desky, reprodukce, divadelní vstupenky
//

á dám e Vás proto, pište .co nejdříve. Texty' oznažŕujte značkou
SE 63 . Vyhodnocení bude v říjnu." V porotě budou redaktoři
Mladého světa.

Stoupáme nebo klesáme .?" '"Padáme".
Tak se z.ačíná nejenom Verneův román Tajuplný ostrov, ale též nová
hra, kterou bude hrát náš nový divadelní- soubor vzniklý-při VŠCHT.
V tomto souboru se sešlo několik ostřílených divadelních vlků, kteří přepracovali Caesarovv "Zápisky o válce Gallské" a tak je budete
mo-ci uvidět už v září na světové prernieře v Divadl.e v souterainu.
Tímto představením chceme zahájit svou dráhu. Nevíme,, kam nás
zavede, a-le chceme- hrát divadlo. Na rozdíl od většiny dnešních
souborů nechceme hrát malé.formy, neboí' ty vyžadují velké umělce. ;
Chceme hrát jen dobré divadlo, ale- to posoudí až Ôaš.
-Lev- 9..IV. 1963

Boálo po uzávěrce :

,

,

P Ř S B O H W Í K , S M Š K O L Y V K 0 5 í K O V É', M. U Z Ů
pro r o 1963 se opět stala F A T , která zvítězila nad FPT 54 : 39. 0 výsledku
rozhodl první poločas, ve kterém FAT měla jasnou převahu. Najlepší střelci vítězného mužstva :
G r a o k o -13, N o v o t n ý
10.
Redakční rada: Dneboský, .Had., Mazurová, Vaník, Vávra, V.oTšickd,

