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14,30 sé bude konat Celoškolská

konference ČSM,na které, jako obvykle „bude skla-'

o

dst účet sterý Celoškolský výbor 3 bude zvolen
nový.Zároveň

budou zvoleni .delegáti školy ne Ob-

vodní konferenci.
Na všechno si tvoříme u r čitý nazo r a záleží na nší snaze
a schopnostech,aby byl co něj správnější.V osobních věcech
nás celkem nic neomezuje.Názory na' lásku nebo rodinu si
každý může tvořit poměrně nezávisle na^současném společenském zřízení.
Z dob kultovních jsme však zvyklí automaticky cenzurovat
své názory na společenské,politické jevy.Vždycky si člověk
myslí mnohé, co se liší od oficiálních směrnic ..a tíží-li nás
vědomí,že své myšlenky,názory na věc nebudeme moci veřejně
TDŽgdnést. za ně preumentovat a něco pro ně dělat,přestáváme ] t
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přemyslet zakazanym smerem.Nebot je zbytečné Vytvářet veci,
v našem případě myšlanky,které nem&žeme uplatnit.
Přitom- vlastní názory,vytvořené na základě - našeho poznání a zkušeností jsou názory nejcennější,nesmějí být ovšem
pokřiveny strachem z nějakého absolutního Vševěda,nefco jinou- formou konvence.
Doby kultu,kdy každý,kdo nešel s námi byl proti nám jsou
již dost dlouho za námi,ale časem nacvičený strach z mocných,kteří si mohou právě svou mocí držet patent na rozum,
trvá ve většině z nás áál.A v každé,třebas velmi pokrokové
společnosti existují lidé konzervativní,kteří , b.yí v dobrém
úmyslu , brzdí chod společnosti svými přestárlými .metodami.
Zodpovídáme'sami za sebe, za svou budoucnost a chceme-li
jít dopředu, musíme do vývoje zasahovat,Nikdo za nás nic neudělá; je hloupé nadávat na někoho,kdo jedná špatně,jestliže
jsme byli schopni bj t na jeho. místě a provést věc správně.
lidský duch je tvořivý a každý maslící člověk má proto
jiné nápady,názory,jak tu kterou věc uskutečnit.A moderní
společnost,snažící se umognit úplný rozvoj jednotlivce ,
pótřebuje ke své cestě právě lidi,kteří jsou-schopni tvořit vlastní názory a nebojí se je vyslovit.Lidi,kteří -své
názory chtějí hájit,dokud se-případně sami nepřesvědčí o
svém omylu a kteří jsaujpří st upni k diskusi s jinými.
Toto j sou"požadavky přísné a lidé jim úplně odpovídající
se nevyskytují.Přesto je nutné j e na sebe vznášet a vytčenému ideálu se snažit přiblížit.A zvláště nároční na sebe

v tomto směru musí být lidé, kteří mají zastupovat jiné a hájit jejich zájmy. Platí to na všech společenských stupních.
V našem případě tedy nejaktuálněj i pro lidi kandidující na
členství v Celoškolském výboru.
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Požádali jsme Luboše Jakla, kandidáta do Celoškolského výboru,
aby nám napsal své názory'na CSM a .práci v- něm;
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Rada. z- vás,kteří dočtou až sem,obrátí pro jistotu list.,
aby za .50 haléři! z toho Elixíru aspoň něco měli.V tomto případě se nemůžu ani tak moc divit,poněvadž řada hlubokýich/
brázd na. poli ČCM ukazuje,ze za minulou desítku.let se to tam
v mnoha případech řádně, zoralo.Proč se Svaz za uvedená léta
stal i přes veškerou snahu kolesem na hliněných nohou,! když
v poslední době se snad-situace zlepšila?Podle mého názoru se
přestal jak strukturálně,tak i náplní vyvíjet a i přes.veškerou snahu se diferencoval nějak .od svazáka jako jednotlivce,
p» ochop.it elne tato situace vyvolala svými důsledky reakci u
členů.,která znamenala a bohužel stále ještě znamená naprostjr
nezájem c práci Svazu.Takto vzniklou situaci nemůžeme a nechceme lámat přes koleno, ovše.m musíme najít nějaké východisko.
To,že někdo je k práci Svazu skeptický,je zceía možné,důvodů
je proto víc- jak dost,ale pouhou negací všeho ČSM nikdo nepomůže. Námitka, že. od vymýšlení náplně jso,u tady jiní,třeba i placení funkcionáři nás vrhne,zrovna'jako námitka,že když se něco
navrhne^žě set « neprosadí,zase o desítku let zpět.Obe dvě námitky lze snadno vyvrátitneb oč každou organizaci vytvářej!
především členové.Zdá se mi však,že v pozadí toho všeho však
stojí ještě něco jiného »mnohem vážnějšího:, nedůvěra ve funkcionáře ' Svazu na škole ,podezření, že ío >šfe«hno dělají jen ve
svůj prospěch,nebo nedůvěra v možnost nějaké změny ve složení
kteréhokoliv výboru:' a spolu s tím hned zase vyplývající skepse,
.že by to stejně k ničemu nevedlo. Globálně se zdá, že by všechno
bylo.' v nejlepším pořádku, ne b o f snad ještě žádný -funkcionář
na naší škole nebyl za celá dlouhá léta odvolán, z funkce za
neplnění úkolů /možná, že. bychom jich 50fc vymanili/. Ovšem
možná i proto,^ málokdo z plená se zeptal co tam dotyčný funkcionář-dělá ,nedělali! raěco,přoč tam tedy je.Řekněme si upřímně, že bylo-li mu odpovězeno,že někdo tam být musí a že se nedá
nic dělat,pak jsmé si celkem úspěšně kopali slastní hrob.Ale
musíme na druhé straně přiznat, že personální složení, výborů nebylo. vždy nejlepší,ovšem vzniklé tiché mlčení nenasvedčovalo
0 opaku.Možná,že poněkud pozměníme strukturu svazu na škole9
nakonec o tom rozhodne konference.
Čímž bych snad skončil.Proto»aby náš Svaz vyjadřoval a vyplňoval přání studentů je bezpodmínečné,aby sám vytvářel podmínkyovšem nejen to,k d^bré práci opravdu nutně potřebujeme Vaše
podněty- a připomínky.Ne jen nakonec pró.rt,že jsou potřebné,ale
1 proto,že jinak si nelze práci představit.Možnosti jsou,dokonce více:zahraniční zájezdy a výměny,-založení studentského klubu,

W b o ^ 1 T 0 Í r U r S U * T Ó V Š e P o t ř e b u á e ne á en péči ze strany
výborů, ale i z a j e m a další rozvíjení z Vaší strany.
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pro předseda Celoškolského výboru Stanislava Buška:
» j ^ k ý byl program, který stačil ne cely rok. činnosti?
^ T í v l e l ?
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Jednoho středečního podzimního večera se počaly sjíždět PUP
/pražskými dopr, jrostředky/ jisté postavy přinejmenším připodezřelé,nebot různé vaky,tlumoky,pytle a měšce ponejvíce na
svých zádech jaly přivážeti ku nádraží Pha - Smíchov.Postavy
v příšeří haly se pohybující velice oplzle vypadaly,nýbrž rozličné klobouky,čepice,buřinky,placky,ba i helmice tvarů přerůzných blýskaly zapšklým vzduchem nádražní haly coby pohlavní pokrývky.Každá skupinka,či jednotlivec přišedší byl uvítán mnohohlasým hlaholeni,též řevem zvaným.Všichni měliv-radost,nebot zahodili všední starosti, araíáL.onich naložili batoh,ve kterém uloženy byly věci k dobrému najedení a suchému vyspání.Nic vícevpřece tulák napotřebuje.A ještě nějakou tu srandu a recesi,nebot se
začínala IV. akademická stezka.
v
I Po.spořádaném nástupu do vlaku,při kterém už se SCH blýskl svou
pořadovostí a vskutku ukázněným vystupováním,uvelebil každý se
cd. nejlépe,i nastaly.první starosti.Jak totiž obstarati kytaru.
Jest známo,že1 co Cech,to; muzikant,avšak též co-.chemik,to hudební
analfabej, /těm světlým výjimkám se zvláštním'zřetelem k Pavlovi
Fleků bud vzdán tímto vřelý dík/.Obstarati kytaru ve studentském
vlaku nebylo tak snadné,jak by se ňezasvěcenec mohl domnívati.
Pátráním v okolních .kupatech a jiných přilehlých komnatách jste
mohli zjistit, že studenšfcvô,j e beztvará hmota,držící pohromadě
jen v malých skupinkách a jen velmi neochotně se stává kolektivní
a srdečná ve větším měřítku.
•
'
Nýbrž/však :i- počáteční ostýchavost a.-neochota byly překonány,
^kytar.- seihnána a galy.se pěti Velice krásné písně, z nichž některé
apelovaly'na cit,mnohé na bránici á velká část' na tamné pudy a
ohaVhé vášně,Sluší se podotknout!, ž é ani naše'dívky nestály stranou tomuto'dění,a s velkou chutí a,nadšení pěly nemravné písně,
takže zanedlouho ovzduší .stalo se vs li c 2 srdečné' a přívětivé,
navzdory opovrhovanému kalu,kterýžto téměř v každé sloce létal
vzduchem.
j
., • ! '
Za občasného spaťií,v různých., polohách zkrouceni jsouce,překonali jsme první noc.Báno"ve Volatech zastihlo nás. zmučené,vyhládlé
a zmrzlé,ovšemžto nezdobná ,chut putovati'Šumavou dala rychle za]?o.menOuti rta strádání.SCH již zde ukázalo velkou morální sílu,když mnozí nezodpovědní živlové nabádali ke vze,tí vlaku až do
Vimperk^.,kde cíl'prvního dně se nacházel ^Zvláštní hasičský vlak
pak býl vypraven až z Lenořy.kdež velká únava stihla několik
členův a též choroba se přihlásila u hasm.5,stra.Ostatní pak jali
se putovaii přes Boybín,kter^ obezřetně SCH"' óbje^o,nebot se chystal velký požár a SCH toho dne mělo ideovou nápln vyjádřenou heslem Co tě napálí nehas. .
'" •
Po dojemném noclehován£,kdy spajíce 11 lidí v třílůžkové komnatě, vstali občerstveni ku druhému dni putování,jenž byl nepřizniv
pro hasmistra.Ideové rozpory uvnitř.SCH'vyvrcholily rozdiferencováním Sboru na dvě infinitezimální skupiny,z nichž jednu méně po~
Četnou dovedl vrchní hasmistr do Šebestová.Tato cestou provedla
nesčetná cvičení a-zdvořilostní'návštěvu v hasičské zbrojnici,
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kde získala daram jednu zbrusu starou proudnici.Druhou,skupinu
početnější,uvedl hasmistr pouze do blízke fořtovny,nebot velké
bloudění bylo mu postoupiti.Sluší se piupodotknout-i, že hasmistrvi
byli nasazeny jedny z nesčetných parohu u fořta v pokoji.se na• ch.ázejícíeh.
Krásné mrazivé jitro,kdy purpurové slunce rozhazovalo sv£ fotony po zjinovatělých .loukách a la sa,zastihlo pak všechny v Šebestové v -upřímné radosti nad kouzelnou krajinou a S'CH že samé radosti rad shledáním uspořádal zdařilé cvičení,při kterém byl uhašen jeden menší požár v samém cípu l£savna úpatí kope vBrmbálky.
Třetí den putování pak byl nejhezčí.Slot se přes Chuřánov na Horskou Kvildujkde příroda majíce'téměř Vysokohorský ráz,rozdává
plnými hrstmiypryskyřiěnatou vůni', šepot vetru a krásné rozhledy
do .intimních údolíček.V této kouzelné přírodní „presé-rvaci byly.
zajmuty některé nevhodné cedule a pokračováno ud£>lím Vydry.Tant
mnohé oko přírodo znalce a-přírodomilce dojetím se orosilo,n^brž v
listnáče hýřicě barvami od karmínové hnědi po. svinibrodskou zelen
j a l y se hlásati •chválu a přeř ízne .velebi ti Hospodina--'Stvořite. , lejkter^ občas zašeptnul a zabublal z hloubi taní'a peřejí pod
velkými oh'lazenými kameny v řečišti,ne nepodobnými olysalé hlavě
ideového vůdce.Pokračujíce v cestě,bylo nám .doraziti .do' Rejnštejna,nocležiště dne předposledního.Pelechem neřestí a sobeckých; pudů ukázalo se nocležiště ono;,anžto chemici se stavaři se ve při
nacház§li,r iznš si. vyhrožujíce tresty a -čtvrcením, za přítomnosti
býka.3CH,také zde ukázalo rozvahu a duchapřítomnost,když zanechala., rozvášněn'• dav osudu a odebrala se navštívit místní-íia"ičekou
zbrojnici.Se místp zbrojnice byl navštíven obytný--důtň a občan hasič kandidát dopisovatel cítil"vůni lidského* těla a bicích hodin,
jest zaviněno nepříznivou konstelací i-arta' s Jupiterem.
Poslední, den putování měl za cíl stařičká,avšak i pres soustav: nou péči památkové šprávy zachovalý hrad Velhartice.Tam dorazivše
nedlouho po poledni,jal se- SCF vykonávat! přípravy ne závěrečné
cvičění .Toto- započalo málem bez ostatního zbytku chemiků,kterv
holdoval 'svému břichu asi pět kilometrů nedaleko. Cvičení m tímto
byl zaháj ili závěrečná program a skládalo se.-je slavnostního při'nesení ideového vůdce/a defilé před ním nazádvýlez3S'rra. Pošlá ze
přednesl ideovv,. vůdce ^rutální projev,ve kterém seznámil shromá• zděné davy s dějinnou ulohou-hasičstva.Cvičení bylo zahájeno a
též i skonč-ano- zatroubením ne1-proudnici .Poeléze v přetahování lanem získalo naše skrovné mužstvo čestné třetí místo a tím jeden
buřt, který původně chtěl být věnován na 'oecní" chudé $po zdě ji pak
dán kolegovi Varclovi za- js ho solidní řečnick" výkon.Budiž mu
tento buřt, i nadále ďobrpu-vizitkou.Byl také ?>s\ naší trasu navršen
.na nejlepši Amazonku,tuto poctu však s díky odmítl .Kdy-ty bylo
více/¿lkemiKůona. Stezce,mohli být přehlasovaní''i'stavaři,čímž by
m še škola získala hrdý titul Krále Šumavy.A k tomu chyběl jen'
•krůček! Avtak všichni,kdož -se zalekli dálky,nepohodlí, avšak i krás
:
• cestování pěšmo a zůstali v zápecí doma.budtež"v hlubokém opovr• ž sní.
Lámpionov-' průvod,tábor-'k,odlesk ohně ha-stařičkých hrsdních
zdech, záverečné houkykouky. půl ti sice .študáků a -slova písně
..Líy o, zítřek, se nestaránu,kdo nepije,ten je mezulán, to" jsou poslední dojmy IV-. Stížky, která namouduši stala za to. Nashledanou" na jaře v-.'Jeseníkách a ještě c měsíc dříve m Frvhím všehasieském
putování v Brdech.

Až trapně cesto jsme psali o uzavřeném vchodu ze Zikovy ulice.
To vš§k nyní prestane,nebo t máme nové téma.
Dokud vládla nad budovou VŠZ správa budov VŠZ,byl otevřen průchod do dvora budovy ze Studentské ulice.Časy se mění,vývoj jde
vpřed a nad touto budovou zavládla správa budov VŠCHT.á ta,pamětliva své pověsti,zmíněný průchod uzavřela.
Vážení!Nás nezastrašíte!My do školy chodit budeme,i když časem
asi oknem.A psát o tom budeme do ochrnutí,i když se na nás přátelé budou dívat soucitně,jako na šílence,snažící se pohnout
institucí nepohnutelnou.
-hrkS. Nesrsta, autor slavného článku Dvacet "uisíc zlodějů odjel do
Paříže,a proto nemohl přijít na besedu^Diskusi s ním uspořádáme
až se vrátí.Proto zatím netiskneme žádný komentář .k jeho článku.
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Málokdo si všiml, že propagační výstavou nazvanou Po stopách
zahájilo činnost studentské Divadlo v Nerudovce .V " msčfcém
sále v Nerudově ulici č«23 vytváří nezvyklými prostredky/maňásky/ pozoruhodnou atmosféru.Soubor má za sebou již hezkých
pár desítek představení,většinou mimopražských.V řijnu sestaves
ný z pantomim,hudby a parodií,.byl přijat ve vyprodaném sále
vpravdě studentsky.Na listopad j e pripravena čs. premiera filosofického pásma Johna Cage Neurčeno st .Prijáte se podívat!Vítáni jste doslova chlebem e solí.
-Luk-
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Francie ma
nepři ji
ia za sebou nepnieraI. Dopis miMs'tra"
ministra školst^ví^ Ku!-^
..né vzpomínky na válku v M o Č í n é • tury s.Br.č.Císaře rektorům a
a v /lžírsku. Ukončení těchto
děkanům,který se z'abyvá návrdvou dobrodružství pozavihlo nehem opatření ke zvýšení úrovjen prestiž jejich původce, ale '
ně a účinnosti pedagogického
i náladu mladých Francouzů,ktaří
procesu na vysokých školách,
se připravují'na vojenskou služobsahuje,mimo jiné,pod bodem
bu..Byla totiž zkrácena na 16. mě-- 2.f/toto nové nařízení:
sícfi a.brzy.již.nebude ani povinVšechny lékařské fakulty přiná . Od .příštího roku má být.. Výbě- prav-' k'zahájení školního roku
rová - v roce 6 4 oblákalo vojen1° 6 5/66 zavedení branné přípraské sukno "300 tišíc deváterrctivy studente^ *) á^a^ských fakult
lotýcft^mužů, zatím co v roce
"/ptudeijt^ lékařských fakult nejich .má být jen- kolem ?00 tipíc.
rcfeopnych v-ojeinaké Plužbv/.
P v několika letech se dokonce
•I^vrh bvl předložen ke sčhvá-,,
počítá s odvody'na principů dolení vládě.
• brovoinosti. Zároveň' se modeřniBranná příprava studentek bude
suje a.zíidšíuje i život v kasárv těchto' případech prováděna
nách^kýrovéní, zbytečný dril,.ne.-"' . ve 4.a '5.. studijním
e v rozsmyslné práce,nedůstojné'tresky,
sahu--200' vyučovacích hodin a
vše,co snižuje liaskou aú&ojnost
stane se neaílhcu součástí ua co je ještě, mnohde považováno:
čébních plánů a programů -přísza neodmyslitelnou a velice po-' ' lušných fakult.Její rozsah v
tře.bnou součást pravé "vojny", do- daných ročnících je totožný s
stává výhost. Snahou -je, aby pre - Ipočtemh^din,vyčleněným v téže
senční služba nebyla chápána jako | době pro .vojenskou přípravu
ztracený 'Čas,'".a ž dému branci se vy j studentů podle vládního.usnecháží všestranně vstříc p*i usku- i sen' č.'7?5/1960.Výcvik studenternování jeho zálib a potřeb od '| tek bude zabe-zpečén existujíúčasti v džezovom . orchestru .pž t>o cími
| vojenskými katedrami*návečerní Či. dálková studium.;7"^- se j plň ae bude odlišovat od voi na estetiku.bydlení a odiv'ní.
.ienpké ořítTTavy mužů . StudentFrancouzští vojáci se cítí-ve svýcH ky nebudou vybaveny vojens- .
uniformách dobře- - při nástupu prot kým stejnokrojem,
jdou rukama skutečného krejčího a
oděv i obuv dostávají podle jejich Emancipace žen tedy opět o
pokynů přesně na míru,ložnice" jsou krok pokročila a udělá-li pospartansky skromné, ale čis^é , zba- dobný krok každý rok,můžeme
vené ^tradičního kasárenského pachu se těšit,že už brzj nebudeme
a neútulných paland.Jídelna přimít, co bychom dívkán} záviděpomíná spíš restaurační Samoobli.
'
V.V;>.
„¡"v
—
sluhu na Elýsejských polích,nežli
:•:;-••! : T~í-::ľ • i,;
smutně známé erárni vyvařovny. •
Kŕ: I ¿-i ; ÍHIU i. r yuijji; liii; n itl
Takhle to tedy vypadá v kasárnách
v Maisons laffitte nedaleko. Paříže, které navštívil redaktor listu
Figaro Littéraire T>.Jam e t r e p o r táži podotýká,že tahové pomp*v nejsou •zatím ještě všude.^osud.existují zchátralá kasárna i Ptaromil- ;
š\i důstojníci,ale na mnohr místech
má armáda již novou tvář.
/Přetištěno -z "Literárních novin/
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se těším*
'
- •1 ' , • ;
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J • ;
*(přes veškeré studijní potíže a ostatní, potíže růstu prijfäeí..: :!
jednou chvíle,kdy dodělám naší školu,Jako každý z nás,budu'postaven před otázkuikam jít pracovat?Existuj e totiž několik
možností.
. ./
••'•"'
Nejhorší./relativně/ je umístěnka do podniku mimo Prahu.Chemické závody jsou většinou,podle zásady,že chemie by zaneřádila
vzduch ve městech,stavěny u malých měst a vesnic.Práce v takovém
závodu je snad dobrá,ale co s volným časem po práci?Kino,které
hraje j e dnou,dvakrát v týdnu - to je jediná kulturní revoluce«.
Zbývá tedy hospoda,promiňte-, navvesnici správněji Pohostinství,
V^případě,že nepiješ, tak zůstaň doma. Občas ^e u podniků i závodní klub, ale pokují, vím,většina mých spolužáku nesbírá známky,nehraj e šachy,ani-nenašla zalíbení ve zpěvu lidových písní,abý se
mohla aktivně podílet na práci v„některém kroužku.Nemalá část
studentů má svoji dívku,která není většinou příliš ©<h'otná opustit' PufehuA v.případě, že z ják-'hokóliv důvodu" /BP. př. velká neskonalá láska,chvilkové pomatení myslí, ap./ jde přece jen z Prahy,
pak není-li malomfstsky 'založená, ji po určité'době domáckv vesnický život ve 11 šťastném" manželství stejně přestane bavit,
Dívky z malého městajnebo. z vesnice mají velkou tendenci se^dtamtud dostat,a proto*je pro ně větší torno pomocný dělníkjkterý
oracuje v Praze,než. inženýr, k t<r->ý udělal podle nich tu hloupost,
žě.šel pracovat na vesnici.Utěšovat se pak tím,že jsem odešel'
tam?kde mě bylo nejvíce potřeba,¿3- pro většinu,'myslím,nedostačující. .-•
- ,.-"•- •
'
'
• Dr.uhá možnost je- zůstat v Praze- a přacovat v nějaké továrně*
Jelikož Pr.aha" není - sama o sobě ani-v tom nejmenším střediskem
chemického průmyslu, je nucen do jíždět,podle ^specializace bud
do Neratovic, nebo (ä». Kralup. Do obou měst j e l o autobusem, re b o
vlakem přibližně hodinu.cesty,cesta tramvají na nádraží přibližně také hodinu.to znamená,že ráno se vstává před čtvrtou hodinou, odpoledne 'se při jíždí v 16 hodin-.Po- jídle a osobní hygieně
zbývají asi tři hodiny volného času,protože nejpozději v 21 hodin se .musí- jít spát,nebot se ráno vsťává.Stěcto tří hodin se
ještě spotřebuje -•asi tak třetina na jízd-u tramvají, za zábavou
a kul turou. A to,, j e ještě dopolední smlna -nej lepší .Při odnoledrísměně se dopoledne spí,před polednemse obědvá,$;de. se do práce .
a do Prahy se člověk vrací k půlnoci,Při noční směně se dopoledne a část odpoledne prospí,pak setěeco čte,dělají se drobnosti,
je-de se "do práče'a ráno po směně se zase spí; "Neděle" v podniku,
v kterém se pracuje na směny většinou připadá na všední d"-n.
A v Praze ve všední den se dá jít za kulturou nbo zábavou jenom
navečeř .A to .je, myslím, pro mladého-člověka málo.
, Na první pohled je nejlepší dostat se do nějakého výzkumného
ustavu v Praze.Ovšem,většina z.nás není tak nadaná,nebo pilná,
aby sé z nich mohli sfc at vědečtí pracovníci.Pak v laboratoři dělají práci,která je nezajímá pro svůtv,jednotvár«ost a jednoduchost .V olného času pg.k* mají ovšem'dost.
. V tomto dopi§e se úmyslně nedotýkám-otázky mzdového zařazení .
/po nynějších úpravách s§ snad zlepší-a nejeví, se mně jako roz- "
hôdojící/ a času na doplnování si teoretických znalostí a studí--'
um nových poznatků ve své specializaci.Jde mi jen-o to,že nezbývá čas na kulturní vyžití,které je pro většinu lidí nezbytné.
Možná, že se v '-ů8Sem mýlím a v tom případě bych byl velmi" rád-,
kdyby mně na můj dopis někdo odpověděl.
;.'••••
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Ha naši anketu docházejí ještě tečí ohlasy«
Otiskujeme, jeden z příspěvků, který se uá ostatních,
liší především "puolikovatelností výrazni. I když
X
anketa oyla aktuální v září.a..postiženým už těž-

V-
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ko pomůže, nemusí být zejí*z&vý jen pro studenty, ale i pro ty
pracovníky, kteří podmínky k jejímu uspořádání připravili.
Vaše otažka: ^ak radostně jsi strávil chvíle prázdninového
oddechu?
Má odpověď: Prázdninového oddechu jsem měl cca 3 týdny /včetně vojenského soustředění/.
Vaše otázka: Je pravda, ž-e bude prodlouženo zkoušPové období
do konce prosince, ale katedry nevypíší. žádné
termíny ?
Má odpověď: Vůbec bych.se nedivil.' I\iezažil jsem totiž na té to škole dva po sobě jdoucí roky> kdy by byla
stejná organisace zkouškového období.. Pro příští
rok mám konstruktivní návrh: Diplomovou práci
konat již v 1.ročníku a zkoušky z 1.ročníku přesunout k obhajobě.
Vaše otázka: Co si myslíte o zrušení termínů v červeno:.?
Má otázka: Jestliže byly termíny zrušeny, proč je katedry
vypisovaly?
"... Výsledky zkušebního období
K 1. 10. 1965 odešlo celkem z' I."ročníka VŠCHT 3ôc/č ľudentú,
z Il.roč. 12,7$, z III- roč. Qý0f z IV.ro
1,2
5
'Do Il.roč. bylo zapsáno 52fo, do III.roč, 77/0j do IV»roč.73/0>
do V.roč. 79/°/..'
cv - /'Ko. - c h o,
. \t> se to st. Vt >.'. z Školu rozšířili, studovnu zmenšili. Studenti teď nadávají,
že nemají kam jít studovat,.když mají hodinu nebo dvě volno.
— P t a l i jsme se v'ústřední knihovně a tam nam věc vysvětlili. Postranní místnost,.která Sloužila jako studovna, muse18 být použita jako sklad na knihy. Nové místnosti zatím přiděleny nebyly a studenti stále ještě musí čekat, až se uvolní
židle. Prý bude nějaká místnost ve vedlejší budově. Budiž, ale
co je -to. platné, když časopisy- a knihy půjčují v hlavní budově
a většinu ž. nich nepůj čú jí s sebou. 'Rozhodně je nutné, aby se
uvolnily místnosti v- hlavní budově. Nebo se někdo domnívá, že '
studenti vysoké školv studovnu nepotřebují?
1
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"Že jo •trsÉiloto kachna, via ?" "Kdo ?" "Zrovna se snesla na vodu. Počkej
chvilku. Už je vidět, Podívej se, tam u té rákosiny."
Muíi ležící na zoni se nadzdvihl na lokti. Koupací pláší míl rozevřený a na
náhc hrudi mu světélkovaly krůpěje vody. Vlasy měl mokré. Vedle něho ležela
složená uniforma» Mladík stál vzpřímen několik-yardů od muže.. Měl na.sobě jen
plavky a byl celý do hnědá opálený.
Voda z bažiny se rozlévala, do řídké trávy. Skoro až jim k nohám. Proti jejímu třpytu ae temně rýsovaly polámané stvôly rákosu, 0*kousek dál, kde rozkládal své větve quajak, byla voda již hlubšíj Za ním smáčely ve vodě shrbené blahovičnílcy, stržené záplavou.,
"Je tam jedna nebo dvě ?" ptal se muž a rozhlížel se po bažině. "Myslím, že
dvě. Bývají vždycky po dvou, ne ?" "Obyčejně, Já je-'ale nevidím.. Kde jsi říkal,.k
že jsou ?" "Zrovna támhle naproti", ukazoval mladík. "Už jo vidíš ?" "¿no, máš
pravdu. Je to kachna." "To bych řekl, Stí jo to kachna. A nezdá se ti nějak malá. Když plavou- vypadají vždycky malé. Kus těla je pod vodou, víš. Ale tu druhou ne/idím. Tak to musí být jen jedna. Myslel js-en, že budou dvě. Co kdybychom si skočili pro pušku '?"
Mladík byl vzrušen. Otázka zněla přímo prosebně..
"No - třeba - ano. Mohli bychom - " odpověděl muž váhavě. • Sledoval kachnu
stále dychtivěji, "Jako by ji všechno zajímalo, vi3 ? Podívej se, jak sg .rozhlíží, Na všechno se podívá. A na kachnu vypadá opravdu malá," dodal, s podivem."
"Dojú3me si. pro pušku ?" Mladík už začínal ztrácet trpělivost.. "Až se vrátíme
do města, chci vyprávět, jak jsom zastřelil kacenu." "Pojáme se na ni ještě chvilka dívat", prosil muže "To je úžasné, jak vypa.dá žíastně. Jako když se člo-.
věk vrací domů na dovolenou. Viděl jsi, jak se snášela ?"
"No jo, Přiletěla som. Viděl jsom, jak klouže nad vodou. Trk půjdeme už ?"
"To jc zvláštní, žo jo tak sama.", uvažoval muž tiše. "Nemohu pochopit, že f.o
tak šastná, když je tcJkhle osamělá. Podívej se, plave k nám. Ilrome, ta je ale
lograxnío Vůbec se nebojí."
"Tak rychle, Pojane už. dojdeme si pro pušleu."

Sz

"No dobrá.", povzdechl nuž odevzdaně. "Skoč pro ni. Já tu zatím ohlídán tu
kachnu."
Mladík vklouzl do sandálů. "Ale nevypiašíš ji, vičl ?" ptal se úzkostlivě.
Tiše so vzdaloval a, opatrne našlapoval raezi tuhými větévkami, kterých tu bylo pod říčními blshovičníky plno. Usedlost stála na. hřebeni kopce, tyčícího se
nad bažinou. Mladík sg dal do běhu._
Kachna zarejdóvala ocasem a veplula. do bažinnó trávy. Pak zabočila. do čisté
vody'mezi quo,jaky, a rychlo pohybujíc hlavou, začala cosi hledat. Najednou si
načechrala peří, zamávala, křídly a rozeběhla se po vodě. Spokojeně, klesla, zase
nazpět a pokračovala ve svém putování.
Muž povstal. Jeho výraz byl pln zaujetí, aíe zmocnil se ho jakýsi vzdálený
smutek a rty se mu chvěly. Pozoroval kachničku s dychtivostí, vytrysklou z ně jaké velké, naléhavé touhy.
Chtěl ji pevně podržet v dlaních, nahmatat tep jejího srdce, ucítit ten kolotající živoz, sílu, která ji povznáší až nad nrakjk Toužil přimknout se k tomu, co kachna, chová jako pokla.d - k tomu, co jemu chTěji vyrvat.
V ní je ten neznámý život, život nedotčený, život v klidných závětřích rybníčku vroubených quajaky, kde se" neozývá nic než poklidné zvuky, kde čistá obloha nikdy neřičí hrůzou a slunce se nezaleslcne ocqlí.
Ona vidí a slyší a. nebojí so toho, co vidí a slyší. Dovede se vznést až tam,
kde se rozléhá sluneční píseň .... až nad pařící se džungli. Zaíal pěsti.
Otočil se a spatřil mle.díka, jak k němu běží s puškou. Pohlédl znovu na
kachnu. Klouzala po širé hladině a rozrážela stříbro na malé jiskérky světla.
Zvedl ze země větvičku a-prudce jí mrštil, až spadla.se šplouchnutím vedle
ptáka. Kachna se vznesla, a jak se lehce dotýkala vody, nechávala za sebou na
hlrdině dvě brázdy. Vylétla vysoko, zakroužila ve vzduchu a pak se obrátila
proti větru, takže na chvilku spatřil plné rozpětí jejích křídel po obou stra
nách těla. Daleko za vodou so zase snesla,
"Tak a te3 to máme -" zasupěl mladík znechuceně. "Tócl už ji nikdy nedostaneme."
Muž sáhl po uniformě. "Ne, tecí už ji nikdy nedostaneme."
A.M.
R e_d a k_č_n í

_s g o r

Po přečtení této povídky, jsem nevěřil, že by mohla být vůbec, kdy schválena
do'čísla. Postrádá totiž (samozřejmě podle mého názoru) jakoukoliv formu, slov-,
ní zásobu a jo obdařena naivňoučkou myšlenkou. Byl jsem poučen, že je dobrá.
Byl bych rád, kdybyste mi do redakce napsali svoje názory. Předen děkuji.
-majkl-
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VŠCHT PRAHA - VŠCHT PARDUBICE
Utkání atletů dvou českých vysokých škol ehemických se pomalu stávají t"adičními. Netradiční bylo tentokrát počasí. Zcela neatleticky krásný podzimní den
přilákal na stadion mnohc atletů, takže divák, kdyby byl nějaký přišel, pro veliké
hemžení na hřišti by neviděl stejně nic. Dostavil.a se všechna školní atletická
"esa", kromě zraněných Rejhona a Vaniše a nezvěstného Suchánka. Letos poprvé přišlo i několik žen.
V běhu na 10Q i 400 m jako vždy dominoval Berger. Ve sprintu tvoří s Vejt rostou výb.orňou 'dvojici a získali plný počet bodů. Dobrý výkon podal i další závodník-Baloun ve čtyřstovce, přesto že skončil až třetí. Kilometr vyhrál Tomášek,
když vedl"-celou trat. Velmi pěkným závodem'byl běh na 3000 m. Dlouhou dobu bojovali na trati Míra Novák s PeŠulou, nakonec však měl nejvíce sil pardubický Calgan.
Smůla postihla Němce na překážkách. V zatáčce upadl, tak jej na prvním místě musel
nahradit Dneboský. Němec přesto doběhl, aby zachránil bod.
V technických disciplínách zaznamenali úspěch: ve výšce nový muž Kučera z I.
ročníku, v-, dálce Uhlíř s Němcem (který startoval se zraněním) a v oštěpu Staněk.
V kouli chyběl Vaniš.
Nejhezčí závody probíhaly na závěr.Štafeta na 4x100 m vytvořila nový rekord
školy a před b^-hem na 4x400m bylo naše vysoké vítězství jasné. Proto byla naše
štafeta postavena pouze z náhradníků. Když však ve třetím úseku vedly Pardubice již
o .,30^ metrů, svlékl se Berger,, aby zachránil prestiž naší štafety. Avšak předem nominovaný Baloun-si také věřil, a tak si museli obp. závodníci "střihnout". Přitom
běžcům třetího úseku zbývalo jen 50 m.Los vyhrál Berger a nakonec i celý závod.
Vyběhl, i když neměl ani čas. obout si tretry a" běžel v maratónkách, se třicetimetrovou ztrátou, pvšak již 150ra před cílem bylo zřejmé, že zvítězí. Rozdíl l,8s
mezi štafetami jenom dokazuje Bergrův výkon.
.v
Utkání žen se skládá jen z několika disciplin (aby je vždy jedna až dvě závodnice stačily absolvovat). Časy sprinterek je. lepší ani neuvádět,vlastně to sprinterky ani nebyly, atejně jako koulařky nebyly koulařky. Tam- také jediná závodnice
• Pardubic .stačila s výkonem 9,5a na všechny čtyři naše. A tak jedinými úspěchy,
jako již několikrát, byla vítězství Cahové V běhu na 600m a Stasiewiczové ve výšce.
Obě naše výškařky^ dříve aktivní závodnice, se objevily poprvé po roce opět na
dráze. Stasiewiczové se dařilo lépe a výkon 141cm není- špatný. 0 štafetě platí to
, co o sprintu. Jednotlivé úseky .běžely: 2 výškařky, oštěp,ařká a "šestistovkařka.
Pardubice projevily zájem o utkání také v jiných sportech, jmenovitě v košíkové, Využijeme jejich nabídky,k-utužení přátelského styku mezi jedinými VŠCHT
v republice?
V. ročník přeboru VŠCHT ve sprintérském tro.jbo.ji.
Uskutečnil se 9. října na -Strahově. Pod vidinou cen věnovaných ČSM soupeřilo
11.mužů,tak udatně,-že padl rekord školy. Zato ženy sc nedaly zlákat a přišly jen
dvě.
,
1. Berger '' 2557 RŠ (7,0.;10,'9;22,4)
Ženy: 1. Machytková
1498 (8,9;14,7;30?)
2. Vejrosta 2285
(7,0;11,3j23,6)
2. Hartlová '
886 (9,8;16,4;34,8)
3. Baloun
2096
(7,3;11,5;23,6)
4. Hovorka, 1776
.
"
•
'
.
.
5. Psrsch
1697
6. Burian • 1646
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Co je t c? Tc se jednou zvečera necháte odvézt kamsi doprostřed lesů, ke zcela
neznámé hospodě ä když se úplní setmí dostanete napu, kamaráde, a naději na jeden teplý buřt, podaří-li se vám vrátit do jrůlnoci.
Ostatní, podaří-li se nikomu zabloudit v deseti kilometrech víc jak pít
hodin, je už skoro lepší vrátit se pro toho buřta, než se pokoušet závod ještě'.'
vyhrát. A že i s'busolou a lišejníkem obrostlými stromy lze krásní bloudit se
nejlépe přesvědčíte sami. To nejlopší jsou vlastní vzpomínky.
Přihlášky (dvojic) se přijímají na sekretariáte ČSH do 10.listopadu. (Kvůli zajištění autobusů)
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II. ročník Mikulášského slalomu lyžařů VŠCHT.
Datum a áísto konání : 7. prosince ve Hvězdí
Organizace závodu : dvoukolový, 350m kolo, nahoru-dolu cikcák, s-hůlkama
v keckách bez špuntů
Cena : Putovní pohár ( k shlédnutí na KTV
L y ž a ř i n e o p o m e ň tel
P ř i p r a v t e
se !
f
F Á L K QY A N i
•
Pomáhejte propagaci u nás mladého sportu.
Prvního troningu so zúčastnilo asi 20 hráčů a 50 diváků.
Hraje se vždy v sobotu ve 13 30 n a Letenské, pláni..
Část hraje,, část trénuje.
Přijáte se alespoň podívat.
' .

Studentská liga košíkové.

'

'• ' •

Ve svém.prvém .zápase 27.X, porazila Slávie VŠCHT družstvo humanitních .
fakult KU 54:37 (26 : 18)..Utkání bylo snadnou záležitostí pro naše početné
•mužstvo, ^které vedlo již 22 : 6. Jsme rádi,.že k .životu byla přivedena soutěž,
znamenající'příležitost alespoň pro část zájemců,o závodní košíkovou na škole'

^ yV/Ky
,
[l/j Napsala mi mama
hochu nebučí- fláma
pana- hejtmana' si věž
spi na levém uchu
drž si .nohy v suché
Panax pastou si je maž
mě ňák v zádech bolí
strejda prodal voly
tak tě líbám na čelo. Všichni se mi smáli
smíchy řvali
a( mě se smát nechtělo

7

Rf.Kde .je moje máma
kde je kdo ji zná
někde za horame
na mě vzpomíná

2/^osIala me mama
bednu s lahůdke-ma
'abych prý tem ne mělnila d
kaprálovi nudle
roíákovi štrudle
hned jsem z toho musel dát
štába sebral krátký
kluci karbanátky
hejtman z husy pečínku
A
a tak se prali
div že nesežrali
i tu prázdnou bedýnku.
V
*
. Rf,
'

x

uto smutnou píseň si zpíval potichu mnohý vojuk za dob našich
dědečku a tatínku. Mladý chlapec odcházel na vojnu /často i od
své milé/ a nevěděl proč musí na vojnu a nechat se zabít. A i
kdyby věděl komu slouží, byl by ne tom ještě hůře, neboč slou
žil svým nepřátelům,Píseň nebojácně kritisuje nelidské poměry
v tehdejší armádě. Protilidoví důstojníci využívají pro svůj
osobní prospěch naivnost selského synka.
Jaký je rozdíl mezi pocity tahoto chlapce a dnešního brance,
který při svém uved o mnění považuje vojenskou presp.nční službu
za příjemnou /ač nutnou/ povinnost. Přesto se i mezi námi najdou tací, kteří si neuvědomují, že nabouráváním vojenské kázně
různými-pacifistickými projevy, které jsou nesemu lidu cizí,
škodí vlastně sami sobě.
Považoval jsem ze nutné u příležitosti otištění- textu této
písně upozornit na některá nezdravé zjevy ve vztah.-.1, ke branné
povinnosti u násmajkl -

\
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- časopis studantú VŠCHT - vychází cca 1.. x^raes.

Toto číslo vyšlo 1.listopadu 1965."'" Náklad 500 výtisků.

