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Ú V .0 D N Í K
• Tento úvodník mel být původně poněkud větší, měl
informovat o plánech a Činnosti školní organisace
ČSM
« a měl být náhradou ze jiný, který nebyl schválen.
Do 'uzávěrky totiž osoby pověřené Celoškolským výbo rem náhradní úvodník nedodaly a to je důvod, proč
naše zářijové číslo vychý-zí až v říj nu.. Důvodů zdr S Bi ' ' -. li
•
*'<i
—
.žení bylo samozřejmě více: rozbitý stroj v tiskárně,
zkoušky a prázdninové cesty většiny členů redakce,
omezená plocha redakčního působiště na sekret. ČSM.
"V současnosti Elixír jedná o převzetí místnůstky y• budově Zemědělské školy a jedná se rovněž o místnosti pro.studentský.klub. Vzpomínáme při té příležitosti na studenty z VŠZy- kteří dostali od školy takový
klub i se zařízením,už dříve a dnes pracuje naplno.
Dostaneme - li něco podobného, bude pak záležet ovšem
na nás', abychom z místnosti . dovedli živý klub vytvořit. K tomu budeme potřebovat mnoho schopných lidí
a podobné bychom potřebovali i v Elixíru.
Zájemoi hlaste se !
Redakce.

Na jaře jsme přetiskli dopis TOV předsedovi ÚV ČSM Zavadilovi ohledně vydávání celostátního studentského časopisu.
Handrkovaní už skončilo a- 4.října ma vyjít první číslo tohoto
'časopisu, který se bude 'jmenovat S t u d e n t . Navštívili
jsme jeho redakci, která sídlí- ve dvou místnostech budovy MV
ČSM v Senovážné ulici a dozvěděli jsme se toto;
Šéfredaktorem časopisu je s.Král, jinak dlouholetý svazácký funkcionář. Dva redaktoři jsou čerství absolventi Institutu novinářství, další dva dosud studují na této škole.
Dále je v redakci zkušený grafik atd. Časopis bude mít osm
stran, vycházet bude týdně a to v nákladu 30.000 kusů.líšt šina nakladu jě prý už předplacena a to z velké části od nestudentů, proto máte-li zájem, pospěšte si. Bližší charakteristiku časopisu nemů-žeme bohužel .udat, víme pouze, že to má
být studentsky časopis. Nezbývá nám, než doufat, že redakce
splní zavezek dany přívlastkem studentský, t.j., že si vezme od současných školních časopisů jejich sympatické strá'n7
ky a že je bude rozvíjet na vysoké profesionální úrovni.
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P R O H L Á S Í M !

Neunáte' Milenu?
Na ČSM došla pohlednice z Moskvy s tímto textem:Mile.na freji
mějte výborný prospěch studium a hezke štěsti.Mám přeni do pisovati se česky.Čekám brzy odepiš.piš česky. Alois.
Doufáme, že se okouzlující Milena brzy přihlásí,aby zechrá nila svého nešíestníka.
xxxxxxxxxxxxx
Děkujeme s.malířům, že si začátkem školního roku nelezli čas
v vymalování vestibulu školy.Jinak na světě asi není síly,
která by dokazala otevřít vchod do Zikovy ulice.A oni to dokázali.. .
xxxxxxxxxxxxx
Informace o novém vysokoškolském zákonu připravuje značka
Aheswer pro nástěnný Elixír.Tak budete mít i vy možnost po
schválení zákone vyjádřit se k jeho návrhu.
xxxxxxxxxxxxx
Ná zářijové schůzi Elixíru oznámil'dosavadní šéfredaktor,
že na přání svých rodičů se vzdává funkce.
xxxxxxxxxxxxx
Anketa Zlatý kolovrat.
Mezi šedesáti rozvášněnými studenty IV.ročníku jsme uspořá dali anketu na téma letní zkouškové období - Jak radostně
jsem ztrávil chvíle prázdninového oddechu, spojenou s řadou
doplňujících podotásek. Posluchači se vyslovili celkem po chvalně o úpravě červencových termínů a o smyslu nynější organisace praxe. Jsme rádi, že i v anonymní pnketě se proj e vile tak vzácna shod^ slov i činů.

^

Je zajímavé, že ačkoli u nás bují snaha po oťganizova nosti občanů, dost nerado se totéž vidí u studentů /máme-li
na mysli vlastní studentské spolky/. Proto jsme se až letos
stali Členy The International Association for the Sxchange
of Students for Technical Jîxperience /jako třetí socialistický stát,po Polsku a Jugoslávii/. Letos od nás vyjeli první .
studenti na prázdninové zahraniční praxe, které tato společnost pořádá. Byl jsem jedním z nich a tak jsem strávil měsíc
ve Varšavě. Zmiňuji se tady o tom, co snad bude zajímat i ostatní .
' ,: i.,'. •
Již uvedená rozpačitost vůči studentským organisačím,
která, jak se zdá, je funkcí zeměpisné polohy způsobila, zt
naprostá většina tam pobývajících praktikantů byla ze západních států. Pro mne .to tedy byla c«nná jazyková zkušenost.
Ne universálně ji ^použitelným jazykem je bezpochyby angličtina. Mezi jazykovými znalostmi východoevropských a západoevropských studentů je značný rozdíl. Naprostá většina
studentů z kontinetální západní Evropy hovoří všemi třemi
světovými jazyky /t.j. anglicky, německy a francouzsky/ e to
zdůrazňuji, skutečně hovoří; jev tedy u nás poměrně vzácný.
Neradi používají cizího jazyka Francouzi, Angličané to celkem
dělat nemusí a Američané bývají překvapeni, že existuje ještě
jiný jazyk kromě angličtiny. Studenti získavejí seriózní filologické znalosti již na gymnasiu. Každoroční cestování je
v nich zdokonaluje. Výuka latiny a případně i řečtiny jim
připadá užitečná nejen pro nácvik logického myplení, ale i
jako dobrý základ jazykového studia. Podobají ee tedy celkem
generaci našich rodičů - předválečných gymnasistů.
V socialistických zemích je situace podobná naší.školy
analogické gymnásiím produkují filologicky zanedbané abeol venty. Tuto zanedbanost lze odstranit mimoškolní výukou, což
realisuje velice malé procento studentu. 'Ruštiny se ke kon versaci celkem nepoužívá; je zde nezvyk jí hovořit a u mno hých je ještě vůči ní jakási idiosynkrasie. Se sovětskými občany se dohovoříte jedině rusky, neboí většinou nepředpokládají, ře "by byl ještě nějaký tak áůležitý jazyk jako je je jich mateřština.
Důvodem naší špatné jazykové situace se mi zdá být především geniální zreformování našeho školství /rovnost v do sáhování vydělání pro co nejširší vrstvy národa by se přece
neměla pojímat tak, aby měli všichni stojně rozsáhlé-mezery
ve vzdělání, ale aby jich měl každý co nejméně/ a nedostatek
perspektiv, že jedinci své soukromé znplcpti uplatní.

Zapadni studerjiti:?í;vě^inou' nemívají příznivé mínění o'
socialistických zemích, nebo lépe ani ne- tak- o zemích, jako
o socialismu. Jejich kritika je však věcná, neštvavá; chybou je, že. rada fe&jšnych jevů, se kterými se v zemích socialistického tábora se.tk.ava.j í, tuto kritičnost podporuje; j''e
těžké je pak přesvědčovat o idéích*.

Typický.m. znakem-polska je katolicizmus. Sám nemohu posoudit, co-j e pravdy-.ha tvrzení, že Polsko je současně nej katoličtější zemí- ne světě /včetně Itálie a Španělska/,po něvadž ma_oproti'j iným i" katolickou dělnickou třídu. Jedno
nedělní dopoledne j sem pro jížděl se sovětskou exkursí Varšavu. Moje spolucestující udivovala-vysoka návštěvnost v kostelích /překvapení, nevole, ironické poznámky, podiv/, studentsky koště!"byl nad jejich politické předtavy. Byt katolíkem není ^'Polsku výsadou některých vrstev obyvatelstva
/věkových či' s;Ď'c'ic*lní.čh/ jiebo j e no m^ ne straníků» Zároveň ;vš.ak
na tom nůžetě'''spatřit i některé nevýhody masového přesvědčení, na rozdíl třeba od'nás, kde kvantitativní úbytek kato^
líků kvalitativně zvýšil katolickou praxi.

Naproste souhlasím s obvyklou- chválou, polské pohostinnosti., Hezkým' polský m zvykem ¿e také kult. květin, který
vládne při každé, slavnostnější příležitosti.

Kdybych měl někomu radi b, .,qo. lze ve Varšavě vidět Či
spíše koupit /což lépe "vyhoyuj.e "materiálnímu hledisku většiny turistů/, doporučil" bych pro.ilédnout polský knižní trh.
Předpokládám totiž,' že na ostatní ^'a jí me.yosti upozorní ces- .
tovní kanceláře.. Zajímavou součásti, knižního trhu. je.-i zahra
niční produkce. Polská produkce je bohatá na překlady /odbor
né i beletrii/;'" ktere se "ů nás nevydává jí. Zájemci .-třeba-o
filosofii mohou'.čí st 'Gil'sona, Mouni'jra i Teilharda de Cherdin.. V čítárně British Institiť.Jě' možno -se orientovat o lícových anglických knihách. V prodej'nách zahraničních knih je
celkem dobry." výběr a lze tam"najít knihy, s,,nimiž,, se, sned
pro devisově potíže, u "nás" nesetkává^. -

Bude-li"''mí t někdo z Vas příležitost zúčastnit se zahraniční praxe pořádané 'I.AESTE, doporučuji mu, aby ji nepromeškal. Vlastni ¿.raxe překonala mé očekávání a vzpomínky na
měsíc, strávený ve společnosti ostřeních praktikantů-a polských kolegů, patří k m^m. ne jliezcí m, za poslední léta.-

D V A GE I T I S Í C
Z L O D Ě J Ů
Tentokrát v Pražských ulicích
Titulek k této poznámce jsme si vypůjčili z díla australského spisovatele Lamberta. Má nesporné kouzlo notné nadsázky.
A krom toho se nám tak trochu hodí.
Hledí totiž občan v jisté dny, co za podivnou armádu se to
potuluje po chodnících a tramwajích; má jisté představy o vojn§, něco také pamatuje, vzpomíná dokonce dodnes ne toho svého
desátníka,».Slýchá ovšem čes od času o procesu demokratisace
naší arraády. Jen si není jist, zda do onoho procesu spadá rovněž všelijaké to vylepšování strůje a vzhledu^ jehož je právě
svědkem.Přemýšlí, proč asi se teči opasek nosí místo kolem pasu
kolem krku a proč ty dnešní vojáky tek láká vázat si k zelené
košili modrou červeně puntíkovanou vázanku. Pek se dokonce zastaví ne chodníku, neboí tu krásu musí vychutnat - chlapík jen
s odvekou vlestní mládí si na svůj stejnokroj navlékl modrý •
š^aíák, u ¿iného Tidí károvanou šálu. PoSítám, ž# «e každým okemžikem musí objevit další, jenž vyměnil loéíô^u 2a k^obOttfc»**
A tek feáě občan stojí a pokyvuje hlavou« A potom se ptá,
poctivý daňový poplatník, co vlastně ti velitelé dělají, že
¿4m takhle vojáei běhají po ulicích, A protože se ptá, dozvídá
se, Že podlehl klamu: nejde jaksi o vojáky, totiž lépe o vojáky ae vším všudy, neboť jde o vysokoškoláky, t.zv. vojenské katedrxáty. O mládence, kteří si kus branné povinnosti dělají
jaksi "na dálku, při studiu". A když se náš občan ohradí,j akže to má vědět, když jsou ti kluci ve stejnokrojích, musíte
jít do podrobností a prozradit mu, že na rozdíl od normálních
vojáků mají tihle studenti na čepici jiný znáček. Ale to už
musíte opatrně, přijde na to, jaký kdo má temperament.
Podívejte se na některé z těch záklaSáků, nalže namítnout
náš student, jenž si cestou domů H z vojny M udělá pohodlí podle vlastního gusta. A má pravdu. Nebudeme se s ním přít, že
i na mnohém "záklačiákovi", zejména, cítí - li se za větrem,
může naše oko spočinout s převelikým zalíbením. Ostatně módní
vynalézavost mužské mládeže nezůstává pozadu za dívkami a není
odhozena ani po prvním překročení kasárenského prahu.
Což ovšem by nemělo být omluvou pro Činitele našich vojenských kateder.
_
/ Vlastimil Nesrsta./ <
Tento článek byl otištěn dne 2.10.1965 v Obraně lidu.
Protože měl velký ohlas mezi studenty zveme autora prostřed- ;
nictvím redakce Obrany litlu na besedu. Věříme, že ohlas, který
vyvolal tento článek, bude ná besedě vyjádřen vaší účastí.
Kdy a kde, to vše se dozvíte prostřednictvím nástěného Elixíru.
CV ČSM
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Prý jsi se Bože oběsil
Ale odřízli tě
\ •• í
Jak byla
s chvácená tvá hlava
) i
S dlouhým vousem
t
Malátně položená na rameno
Jak je to možné ptaly se ženské v mlékárně
•
Najednou jim tě- všechno připomínal»
V koutě
V rohu na bílých dlaždicích
' Stará zaschlá krvaVá skvrna
V podobě ukřižovaného Krista
Bílá vlahá tvých očí
Rozstřílcnutá do prostoru
Se vyrosila v omlácených emailových bandaskách
Velmi 3e šuškalo
. Od domu k domu od průjezdu
K průjezdu
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Velké tanečnice
:
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Se sítovými punčochami
lía silných nohách
V solidním podniku
Jenž se zove Boží mlýn
Však o tobě nic nevěděly
Zvrácené stolky
• Obrácené jako zadnice uřícené hopsandy
Lepkavé červené, skvrny
Od vína ve tvaru ukřižovaného
Na bílých kachlících koupelen
Které něco pamatují
To je také pověst
• •
Nečtená •
Ve vysoké váze u .poblitých dveří •
.. Stojí žlutá slunečnice
Utržená v daleké- zemi
U jedné z kapliček co vedou
Z Boleslavi

\

Ivo Sklenář
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' "Obdivuji se impressionistům, ale jsou trochu daleko
ód stropu',' jsou slova, francouzského malíře
grafiks Odilona
Redona* Jeho přítel Stephen Mallarmé - kníže franc. básní ků >
prohlásil,' že v malířství atPjí.'"tak trochu "nad malbou"*
A opravdu, Odilon E.ed.on byj. podivuhodný . malíři Mezi j-eho ob rezy nenajdeme náměty, nŠ které jsme zvyklí J Od shlédíiutí prvního se člověk stane divákem v Eedonově úžasném biografu, čde
na "temném, prostorovém plátně se promítá film, jehož název je
VIZE. Z hlubin podvědomé imaginace vyplouvají na hladinu re álna 'ohyzdné, vtíravé chiméry s rybím tělem a lidskou hlavou,
démonij kentauři, kyklopové a květiny i -.Ano* -květiny, ale květiny z bažin, květy vonící smrtí, kytice s lidskými'tvářemi
vyzařující místo barev zlo, kretenickou bezstarostnost, srnu tek a. r-ado st., < beznaděj , pramenící z nemožné touhy odpoutat se
ze' ,své vázy - ne stvůr n é mrtvé nohy, jejímž jedinýrři nakročenímbyla určena sféra existence těchto květů.
Je tu Poeova Beatrice, Pegas s chromými křídly 'namáhající se vzlétnout, přísný profil bohyně Poznání,a další obrazy s úžasnými názvyí "Šílenec v ponuré krajině," "Hledající
byl určen k Nekonečnému Hledaní", "Sen končí smrtí. - —
Mnoho obdivného by se dalo říci o grafikách tohoto
básníka - malíře-r' Láska a smrt, Radost a utrpení, Čistota a
chlípnost, Nebe a peklo - to jsou dva věčné póly, mezi nimiž
se třese umělcova duše jako magnetická střelka. A tato střelka
byle rydlera, jímž Redon v měděných deskách tvořil svůj tajemný
ale nikoliv nepochopitelný scientický svět. • ' : ..
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Spontánně' oslavené v celé zemi, nalezlo nakonec odezvu
i v jejím kulturním centru.V Jugodslávské ulici na Vinohradech
byle otevřena Galerie bratří Čapků, výstavou ranných prací obou
bratří. Praha s ní dostává prvou skutečně moderně řešenou výs:
tavní ' s í n.
. . .
Při vší úctě k dílu obou Čapků, a krase maličké výstavní
prostory si musím postesknout, že studentské vstupná zde zvýši
li z padesátníku na korunu. /A GVK při výstavě Picasša až na .
tři./ lMebylo by . zde pro VOV ČSM efektivnější pole působnosti
než pěs'tovaní' planého separatismu vydáváním omezených - co do
p o u ž i l - "studentských legitimací" - jen pro členy?
Z díle- Josefa Čapka jsou na výstavě vystaveny obrazy a
kresby od kubizujících olejů z období Tvrdošíjných po rok 1927
některé 'scénické výpravy a řada knižních obálek. Farel Čfepek
je zastoupen originály kreseb k vlastním cestopisům a knihám
Dáěenke a Měl jsem psa a kočku.
Výstava trva do konce října.
-Oitt/Ad ..infinitivům-"Ty, proč se tolik zbrojí?" ."Proč! Přece
kvůli možnému konfliktu!" «sá .proč je nějaký konflikt možn;y?"
"No přece, protože se tolik zbrojí!"
/Josef Čepek/
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Bo dá ly ho nožma
nože měly vostrý
bodaly ho dosti
do žeberní kostí
až mu jeden propích plíce.

Do temný noci
šly dvě hyeny
ne ze čí vylezly,
svlíkly haleny,
voči vyndaly
páč jim svítily
haby Dandu zabily
Cvó čká řem byl Danda
bejvala s nim srandakdyž vožralej ležel
vq nice in nevěděl
tak tam na něj čekali.
Půlnoc vodbile
Danda domu dé
a když přídě tám
mezi ty dvě zdě
tak ty zbojniký
na něj vybafly
začaly ho bodat nozma

n.

Přišly četniký
• na mí sto-činu
íieby změřily
krve kelužinů
haby chytily
v
ty dva ra.ubrřé •
1
co zabili Dandu cvočkáře.
• I ten pes.policejní
. na d ke rýho ne. j ni
nemoh nic vy čuchá t i
Ěekla ta pani
co šla. na ranní,
řekl© tý druhý
.co šla vedie ní ,
ze."'*to nebyly
žádný zboj niký
ale vědecký pracovníky,

Tato smutná píseň se u nás zpívá už mnoho desítek let.Přesto
není známa tak, jak bychom u písně s-tak krásnou melodií e dojemným textem očekávali-.- Vznikla někdy koncem minulého století jako jedna z kramář s ký-ch písní popisujících skutečné udá losti. Vzhledem k jejímu sociálnímu obsahu byla dlouhou dobu
zakázána a uchovala se jen v ústním podání lidu. Za Hakoďsřa,
za kapitalistické; 1.republiky a konečnš"ža okupace jí tehdejší vládcové nepřáli a kdo zná smysl alegorie,- kterou píseň je,
se jim nediví.
•• - :
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Toto je reklama na BE.AK

Všelijakých braku je n's světě moře.— Kdys umění není uměním,
pek j de o brak. Když umění je Uměním, j é to treba Bracque".
Když nejde o umění vážné,ale o umění srandu,potom je to Brak.
iento jedinečný Brek,Brak s velkým B, /B jako Brek/znamená dále nový druh chemického mejdanu s chemickém /nikoliv ovšem
syntetickém/ veselím,tak jak je' známe a provozujeme.
BRAK je' totiž:
K
c h e k r a n u
B R Ä t r
Nově. zrozený Kachekreňuv mladší bracha poprvé vystoupí ve
čtvrtek ll.listcpadu 1 962 ve velkém sále Slovanského domu.
Lístci se dostanou na sekretariáte /GSM-j ako vždy/za peněz
5Kčs 90hal /jakc nikdy/
• D E S E T N Í K Y
SE
V R A C E J Í ! !
Síle této věty jistě stačí,abyste přišli.Nakonec upozornění
na jisté omezení;nikdo nesmí přijít n^hý,jinač ovšem v čem
chce. Žádáme čtenáře,aby doporučili BL.Ař přatelíím fi milenkám,
/přítelkyním- a milencům/s poznámkou, že se nejedna o brak.
Kdo se nechce proklírrat .postará s?-4 o lí stky včas,anžtož
kapacita sálu je poloviční- než
a
v Lucerně
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" - Cvočkář Banda*; člověk z lidu, jak patrno z věty "Bej vala s nim sranda'1 je ubit krvelačnými 1-rapitalisty, když se
snaží vymanit ze spárů alkoholu, nebot nejsa omámený alkoho lem) přestává být pouhou hříčkou v jeji-ch rukou. Četníci spolu s policejním psem představují tehdejší státní moc, která
šla kepitalistům no ruku a život prostého cloyeka pro ni nfez-1
namenal nic. V poslední sloce potom poznávame satiru na klepny, které rozšiřováním falešných zprav očerňují pracující inteligenci.
Bohužel ani po osvobození' nedosáhlá tato píseň místa,
které jí naleží, neboí v kultu osobnosti, jehož doba brzy nestala, byla zásluhou některých dogmatiků prohlášena ze dílo
neodpovídající normám socialistického realismu. Využíváme zde
tedy příležitosti, abychom spáchanou křivdu napravili a pomohli Bslaie o cvočkáři Landovi k patřičnému rozšíření.
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pořádaný mezi oběma půlnocemi dne 29.irvětno byl k radosti organisátorů opravdu manifestací všestranné houževnatosti.
Po nadřeném proslovu stařičkého všestranného turistv Tvč1 ry se
vydal stotřioeti*estič!Lenriý houbec deštím n mlázím oř! Humnolce
do Prahy. T-erén před <*vrt stoletím rozestavěná dálnice ne ukázal být v dešti skutečně nelidský a t>v není divu, že do cíle,
který byl až na stodep-jitém kilometru, došlo jen t ř i c e t t ř
ne¿odolnějších, z toho dvč ženy.O průběhu'se již psalo dost v
denním tisku.Je vsak ještě třeba poznamenat ý že ze školy se po chodu zúčastnilo sedm lidí: navrátil,--Kusák, Stáhála, Štěpánek,
Knourek, Najmaii_a_Kratochvíl"ž~ňičEž"přvňí~ďvä_ď5lili~äô~čííô7
Ôimý'úcästňík,"Žďeňik Procházka, který se ,na-pochod poctivě připravoval, nedojel včas stopem na místo startu á uvízl v Benešově
V Benešově skončil svou pout také stavitel trati Tyčka, který
15 km před Prahou zbloudil podle vlastní mapy a vydal se opač ným směrem.
Vytrvalostní pochody vůbec začínají získávat neobyčejnou popu laritu. Do loňska byly u nás uspořádány pouze tři 100 km pochody a ještě v březnu , jsme psali" s obdivem o hnojařovi, který došel až do Budějovic. P*es l'to n r m lidi začali chodit pěšky do
Brna, dva to vzali hned n*es,celou republik. A v sobotu ?3,září padl i revord
množstv1' ůča'stn.í'lrů, >dvž ^e z .KarPových Vorfi
do Prahy vydalo na čvrt tisíce lidí.
On nakonec člověk nrd tou civilizací zvítězí.

A t 1 ,e. t i
uspořádají ve čvrtek "/.října, přebor školy ve sprintérském trojboji /60, 100, 200m /mužů i žen. Vítězové obdrží ceny
titul
přeborníka VŠCHT pro rok 1965.
Závody začínají v 16 hodin na '«¿alem stadionu na Strahově /Slavie
VŠ/.
•
.
U_t k.á n í__s_ P a r_d_u_b_i_c_e_m_i
Na;ši muži vybojují odvetné utkaní s pardubickou VŠCH^ 14.října
v 15,30, opět na Ivlal^m stadionu. loni v Pardubicích skončilo
vzájemné střetnutí nerozhodni.
domác-1' půdě bvchom s Vaší potře cí rádi zvítězili.
V.utkaní mužů jsou di'sciplinv 100tf ¿00. 1 000, 3 OOOra, 4 x 100m
4 x 400«), 20Om překážek, dálka, výšT?a, Voule, disk, oštěn.
Pro ženy je vypsáno 100 m, .600 m,-koule a výška. V utkání je povolen start.,více závodníků v ječné disciplině, zveme zvláště posluchač* nižších ročníků.
'§_t y_d_e_n_t_s_k_á__l_i_&^a__k_o_š_í_k_o_v_é
Pražská rada vysokoškolského sportu připravila na letošní rok
Studentskou ligu, soutěž neregistrovaných košíkářů. Tréninky
zájern.ců'každou středu 20 hoď. v tělocvičně na Klamovce.Bližší
informace na sekretariátě Slavie Chemie.

, .í—
Světové TJniversiády v Budapešti se ze školy zúčastnil jediný
atlet, Jaromír Berger. Otiskujeme hrst vzpomínek, které ze
jmenovaného- vymámil darf.
•
Hrstka atletů /množina kolem 1'30' -lidí/ přibyla do Budapešti v době,kdy, Universiádní soutěže již běžely naplno,Z naší výpravy bojovali na výborně připravených sportovištích
plavci, tenisté a vyznavači kulatého míce.Naše sportovně vyspělé publikum zajisté tuší-, o co jde.
Výpravy socialistických států byly. Ubytovány v-e stu dentských kolejích,ostatní naši -soupeři "se museli tísnit v
hotelích..Tyto rozdíly se však nepřenášely • do styku samotných
studentů.Atmosféra" soutěží i. závěrečný Pľes národů,.plný. studentské recese,byly prostě sensační.
- '
•
Lehká atletika probíhala na Nep-stadionu, dě jišti pří ští&o .ME 1966. Pro Maďary byla. Univérsiaďa generálkou a'.dá seříci,že pro pořadatele proběhla výbornš.'Technická • zařízení .
na Nep-stadionu okamžitě informovala diváky o stavu, soutěží//zvláště výhodná byla informační tabuie a světelné ukazatele ú- každé discipliny./ Di.vak,i laik, skuté čně věděl,co s.e. .»
na 'hřišti děje,což ostří kontrastuje s naší -ligovou soutěží'
nebo ostudnou Universiádou v Brně-Naproti tomu mezi maďarskou věře jnoští byl přes velkou propagaci o atletiku mslý .zájem, to bylo vidět"'i "v televisi při přenosu posledního mez.istátního-:uťkaní." "
- •
• Konkurence na Universiadě byla opravdu světové úrovně
S řadou olympijských vítězU./Pr.o .osvěžení pamětí 'uvádím ca— .
sy první ch-'na' 10.0 m - l'0:.l a dva 10.'¿./Vkaždé disciplině
mohli -startovat jen dva závodníci, jedné země. Po třetím místě na Universiádě v Brně jsem byl', nominován do štafety 4- x
lOOm.V rozběhu" j šme'překvapivě skončili třetí za USA a Ma_r
ďarskem,před Polskem a SSSR a postoupili dó finále.S překvapením proto,že naši dva nej lepší,Kěsal a Haisl,odletěli
na mezistátní utkání do Anglie. V sestavě Eíchíer,Berger,.Ma-.
toiín'a Bláha jsme zaběhli, ca s 3 í 12, b, ale ve finále jsme
už ..ne sta čili a doběhli na sedmém místě. & úrovni finále bych
jen dodal, že. favorisovaní Američané skončili až šestí.
n
- -"-' Celková úspěchy naší výpravy byly skrovné - jed,iná
-stříbrná medaile' Jirky Žemby v disku. Samotný postup, do fl,nale byl jistě úspěchem, ale z výsledků vidíme,že na -našich
vysokých školách zatím nejsou podmínky k'výchově špičkových :
sportovců, u ako je -tomu v ostatních'-státech'.' i'Ó bylo také
konstatováno v závěrečném hodnoceni-haši výpravy. ^ sme prävem zvědavi,jak se tyto závěry odrazí ve skutečnosti.
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tímto voláním, ne nepodobným volání říjícího jelena čtyřiedveceteráke,zveme Já, Sbor Černohorského hasičstva, všechny licho i
sudokopytníky (ve Velharticích budeme již všichni sudokopytníci,
neboí jest známo, že na všech Čtyřech se drží nejlépe rovnováha
- viz hoiská vechtrovna "dědeček si po čtyřech cestu značí, není
to však tak snadné, zato stařeček neupadne")
na V e l k é
vše h a s i č s k é
p u t o v á n í
při Akademcké stezce.
putování toto podivukrásné a šumné Šumavě, budeč čtyřdenní a
spojeno bude s velkými taškařicemi, jak už sama účast SČH tomu
zdá se nasvšdčovati.Hasičstvo nestoupí ve své plné zbroji a při
putování se bude zúčestňoveti za srdečné pozornosti veřejnosti
plánovaných požárů..Mohu j en prozrediti, že ku demonstraci veliké potence SČH bude na při i zapálena část pralesa 33oubína*»Našemu Sboru dostalo se jako prvnímu srdečného svolení nejvyššího šumavského hesmistra,' který už po dlouhá léta zemitá tytc
žádosti všem jihočeským požárním sborům s poukazem na to, že to
jsou hasiči. Ženaše pošumaví nelehne popelem, o tom buá každý
chemik zcele. přesvědčen a s myslí rozradostněnou doufej I
Dovolím si ještě utrousiti několik poznámek organizačních.
i\č jsou zajištěné' hostince a j-iné oplzlé místnosti ku případnému přespání (proslýchá se, že je jáž pro Stezku zamluveno
a dodáno mnoho dvoulůžek - proč, to nechápeme), správný čundrák
a hasič přespává vždy ve stodolách a stohách. Vybaven jest
pytlem spacím a zápalkami,, neboí ve stodole či nej bližším okolí
stohu či krmelce zapálen jest voleným hasičským funkcionářem,
zvaným podpalovač - antižhářj zapálen obrovský oheň, který
jest živen po celou-noc e slouží v priré řadě ku odpuzení žhářů.., kteřížto potulují se po našem venkovně á snaží se svými
nekalými úmysly mařiti dílo našich rolníků, malorolníků a družstevníků.
Žízeň, vzniknuvší při této namahavé noční činnosti, jest pak
po zbytek dne ukájena nejrůznějšíni způsobem, z nich uvádíme
zde nejméně známý a uživenýř jsoucí v opovržení u velké většiny našeho národa, a sice- pitím piva. Čímž jsme chtěli neznačití, že v prvé řadě jde. ne Stezce o poznání krásných koutů
naší vlasti, kterých je pro rostoucí množství neukázněných zahra
ničních turistů stále méně (viz Mňačkova Dlouhá bílá přerušovaná čára)«
Pročež končíme zvoláním,že sice
"Hory patří pracujícím", ale ve
čtyřech říjnových dnech t»r.bude
"Šumava patřit studentstvu".
Se srdečným a plamenným pozdravem
• Ho ří, ho ří,
Váš. Sbor Černohorského hasičstva.

