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"Veřejnost je hlavni základ všeho dobra v zemi,záchová=li ae všechno jen
pod pokličkou,nepodrobeno soudu veřejnému,nemůže se nie napravit a tak odsouzeni zůstaneme vždy ke starému šlendriánu a necháme se ve všem od jiných národů
předhonit«"
Tuto moudrou větu napsal před mnoha lety Karel HavlíčeV BorovskýoOd jeho
dob se mnohá událo,ale na aktuálnosti jeho slov se dodnes ceIV«* nic nezměniloo
Jaká je úloha publicistiky v naši společnosti?Co vie si může publicista
dovolit?
0 těchto otázkách se u nás nyní hodně diskutuje a vyskytují se názory,
při kterých se pan Karel Havlíček asi v hrobě obracíoPřežívá ještě typ mudrce»
který prohlašuje své míněni za mínění lidu a potom,má-li k tomu moc,zakazuje
všechny myšlenky odlišnáoTento druh svědomí národa,nazývaný též dogmatikem,je na=štěstí stále vzácnějšíeVětšina příslušníků tohoto kmene přesedlala v poslední době na jiný,v podstatě velmi šalamounský názon"Je jistě potřebné,aby se myšlenky
střetávaly,diskuse je užitečná,uvědomte si všek,že je třeba brát ohled na prosté
lidi,kteří si nedovedou třeba zrovna váš názor správně vysvětlit,jsom pak zmate«
ni a myslí si,2e přímo podkopáváte naše zřizemí;takové neobvyklé názory je lépe
prohovořit s vyloučením veřejnosti"©Jaksi se tu zapomíná na některé svobody,za»
ručené ústavou«
Spějeme k vyšší formě společnosti,která má umožnit lepší rozvoj a větší
svobodu jednotlivceoOvšem každá společnost,která se chce pohybovat dopředu,potře«
buje svobodně a zodpovědně myslící lidioA člověk,který má svobodně myslet,jednat
a cítit se za své názory zcela odpovědný,musí mít možnost se veřejně projevovat
a hájit,musí mít dostatek faktických informaci a současně lýt vystaven tlaku ryklení ostatních lidíoTyto požadavky nemohou být omezeny jen na uriitou úzkou eli~
tu,skupinu,která"je už dostatečně vyspělá",muai být proklamovány pro všechny li»
di bez rozdílu,bez nějakých obav,že někdo"bude sveden";jinak bychom podporovali
diskriminaci jedné části společnosti,diskriminaci,která je tak jako každá jiná
diskriminace ve svých důsledcích škodlivásMožnost svobodného se musí dát všem»
Dovolím si zde použít ještě jeden citátoNěmeeký publicista Harry Prosa napsali
"oo«Vládnout znamená i v demokracii především dát možnost mluvit a tuto
možnost uspořádatoVe starých lidových státech to bylo uspořádáno konvenci»Kde spo~
lečenská základna a státní aparát dosud neharmonují,tedy u národů s nízkým vědo«»
mim svobody,uplatňují se nezahalené mocenské prostředky« tlak na mluvčí.,kteří přicházejí s nárokem na rovnost«Nezávislé slovo je často v podezření,zatímco apoleJU
nost je zároveň záměrně zaplavována spoustou klišé konformních s mocí.Proti opozičním zobákům se zaměřuji kanóny vládnoucí morálky„Lidé píšící se stávají osamělý«
mioNarážejí všude na podezírání»Nejasná obava z represálií vykonává tlak na úrovenoZa takového stavu věcí ustupuje do pozadí vlastní úloha publicistiky,totiž v y
vozovat ze společenských vztahů poučenie"
Dnes už se nikdo nesnaží zakrývat,že v naší společnosti není ještě vše jak
by mělo býtoJednou věcí,na kterých je mnoho eo zlepšovat,je právě otázka informovanosti a publicistikyoJe zapotřebí,aby se jí věnovala větší pozornost®
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Roshovor 8 Janem Chalúpkou,členem Vysokoškolská mdy ŮV ČSk»
=K Semu je podle tebe V§R?
xJe to prakticky nejvyřěí orgán vysokoškolák®oKoordinuje všechny nižéi stw-=
dentské orgány a je podři zeným orgánem UV 8sM»Má několik komisí materiálnípideologickou, zahraniční stykyD zahraniční studenti8 TV a sportoTy kond.se jsou proto «aby
se mohly na věci patřičně soustředíte
~Kde pracuješ ty?
xV zahraniční komisi9kde těžiště práce je predavší® v koordinaci oborových
organisací jako IASTE»AISEC (ekonomové)9IFMSA («edici)0V§a sastupuje vysokoškoláky v zahraničí a komise je tedy takovou pracovní složkouoVeškeré jednáni o zahra^
nižních stycích vysokoškoláků prochází touto komisie
=4aké jsou sočasné aktuální probléj&y vaší kosá,se?
«Potíže jsou napřev tom9že v současné době aeaí při V§S valutové koatop.kt*~
rý» by mohly být zahraniční styky podporovány«Uvažuje se o formě seřízení tohet®
konta^číssž by se umožnily některé věelpkteré jsou v současné době velná těžko proveditelné o
=Co by podle tebe měla V§R dosáhnout?
a&Je to otázka pro vysokoškoláky jako takovéóHada je jeich představítelemo
Jsou to vlastně všechny věci„které se vysokoškoláku týkají a jsou diskutovány
v tiskuoNapříklad v rozmisťováni a postavení vysokoškoláků (i absolventova sp©=
lačnosti vůteeCoOsobnš si ayslím9že lada by měla hájit studenty i po absolvování
vysoké škoSy (někdy to už tak je) a aby měla k tesss mít patřičnou autoritu i u jiných sloIekoOtázka je to ošemetnápponěvadž v současnosti je problém vysokoškoláků
velice diskutováno
=®yla Celostátní konference vysokých škol9Celostátní konference dělnické
mládež® a vyskytují se hla£y9le vysokoškoláci 3» chtějí od 8SU odtrhnout»Jaký je
tvSj aásor?
xJaem'rádjše mohu na tuto otázku odpovídat ve vašem časopise»ale raději
bych odpovídal někomu a dělnické mládeže*Podle mého veškeré tyto hlasy plynou z ne=
informovanosti a nepochopení věci vôbec»Diskusní příspřvky Millera a Novotného by~
ly uveřejněny ve Studentu a každý »i je mohl pořádně prostudovatoJestliže se potom
vyskytnou hlasy„že studenti se chtějí od ostatní mládeže odtrhnout„potom to jasně
plyne z toho9Se nemají o věci přehlede
V současné době pracuje p ři V§R°°rada jedenácti0: „která se těmito problémy
zabývá a rozpracovává závěry CKVŠ pro sjezd CSlí,který bude v příštím roceoO jednání informuje Student»
»Děkuji uctivě»
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Již déle než rok se v ťlixíru píše o smyslu a potřebnosti československého
svazu mládeže pro vysokoškolákaoPro leckoho je to třeba nudnépsoudime však8le bě=>
hem roku věc nestratila příliš mnoho aktuálnosti„i když se situace do jisté míry
flepšil»o
Zlepili se především obsah činnosti na jednotlivých školách a přístup
ústředních orgánů ke specifice studentské organisovanosti«Běžně jil pracuji Vysokoškolské okresní výbory«poněkud stoupla autorita Vysokoškolské rady a praeowsC
"skupina jedenácti"při VSR připravuje návrh ha změnu struktury ÔSMfckterý má být
předložen svazáckému sjezduo
iekne-li se o někom,že je svazák,představíme si pravděpodobni kohosi v má~
ré košili nebo stříkaném saku,kdo řečni o budováni,vybírá příspěvky a shání lidi
na brigády «fiekne~li se o někom,že je student,představíme si obvyklo někoho s kama=
spádů «Každému je sice známocže většina študáků je zatím v ČSU„ade tento zvláštní„
leč v československu dost běžný zjev má kořeny nedávno minulých letech ve svazác=>
ké°°činnosti pro činnost",v přítomnosti ho potom podrobuje faktpže na vedoucích
místech tohoto Svazu mládeže funguje ještě mnoho soudruhůDkteří zmíněnou činnosti
pro činnost zabily svá mladá léta«
Odcizení členstva od organisace tedy nadále trvá«Způsoby9jak ho odstranit
jsou v podstatě dva8 a)změnit práci organisace tak,aby byla přitallivá,,aby ©dp®=
vídala mentalitě členůg b}poneehat v organisaci jen tyBkteři o ni mjí zájem«
Podívejme se,jak se snalí řešit situaci organisace na naší škole0$rwnáme=li
tento školní rok s minulými,vidíme,že letošní CV věnuje podstatně větší pozornost
své společenské a odborové funkci0 m ž výbory předchfcžíoJe vidět větší péče o st»o
dijní otázkypívýšil se počet zahraničních zájezdů a praxí,zaznamenali jsme snahu
0 vytvořeni klubu«Snaha dát činnosti přitažlivost je zřetelná a (pomerné) úspěšné.«
Před měsícem,v duchu výše uvedeného bodu b) došlo k veliké kontrole průkazô a k vyškrtávání nepořádných členůoStav členstva se snížil přibližně o 35JS°Na
první pohled je to chvályhodné <= kdo nemá sájem,neplatíBa! vystoupí «lícní ovšem ni=
jak jistéBže všichni vyškrtnutí byli členové laxní a na druhé straně v organisaci
jistě gůstata hromada lidí,kteří své Členství napláují pouse placením příspěvků«
Posluchače - avazáky bych rozdělil taktog 1)lidé„kteří v organisaci ze zájmu pracují a snaží se ji předělat na skutečně studentskou? 2)lidé uvyklí pravidelně pla-

tit příspěvky a čerpající případné výhody z členství vyplývající «Podobně Ise dělit
1 nesvazáky na první část,která aktivně vystupuje a která není v SSM proto,že to
nepovažuje sa nutné a nepřipisuje mu valnou budoucnost j druhé části j«(,podóbně jako
druhé složce ČSMpCelkem všechno jedno«Rissáíl mezi svasákem a nesvažiákem tedy není
ve společenské aktivitě,angažovanosti«Rozdíl je ve větší nebo menší, lhostejnosti

k historii Svazu,v menší nebo větší víře v jeho budoucnost„případně v ©huti vy*
tvořit navou,starobou nezatíženou organisaci«
A zde se dotýkáme dilematupktejjré přerůstá otázku ČSM a které by se dalo
obraaně vyjádřit taktog je lepši spravovat starý,schátralý duarnfeovystavět nový,
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Pan® inspektore9nesu vám výsledky pitvy p ale n®vím9
\J jak budete spokojenoPřižia smrti je totiž několikoOfeě^ byf"~y\ la otrávena nesnás^a jedea„ktarý se nepodařilo zatím naše~
au soudnímu znalci identifikovat^Kromě toho byla ještě
uškrcen®, a jej:' tělo nese stopy i po dalším hrubém zachá=
"N.useaíoU oběti byla rovněž nalezena pipeta9kterou se ji vrah
• pokoušel pravděpodobně vrazit do krku0Navíc bylo ještě sjištěno9ž® její organismus je celkově vyčerpán větším nerv©O O Q
vým vypětím a strádáaímo (Pravděpodobně v období zkoušek =»
V W O
posaoredojolnspektor Butský si po odchodu policejního
la vš© pečlivě zaznamenal do svého pověstného notýsku9maQ
je na paměti radu svého instruktora ve vojenském ústavu«
O
\J
4st8 blbý8tak ai to pište*j* si to píšu taky0"Zavřel
notes»pohodlně se natáhnul v® svém křesle a snažil se do celé věci co nejvípronikaeutoNaš se mu však podařilo několik svých maskových buněk při »něti
k intenzivnější práci9přišl koktavý četař Kokoška a hlásil «•PooPooProoopr®aim pane iaspektore9našim orgánô® s® podařilo zadržet asistenta VŠXY Peschke-

0

ho v Koliaš na aádr&lí ve vlaku jedoucím do Pardubic oPodařil© se * jisti. t9 že

asistent Peschke odjel hned potom9co se správa o vraždě rosaesla po celé škol®oByl by už dávno v Pardubicích,ale díky pravidelnému spožděaí vláktí o dvě
hydiny se nám jej podařilo zadržeto
Asistent Pesehk® je zaás$® chovatelem dog a +ri tato svířata v«sl s se=
bou vlakeaoNa nádraží v Kolíně je šel Peschke vyvenčitdJedaa z těch oblud se
®u však vytrhla a napadla nádražního prodavač® párkfl„starého Blažka a pováli»
la jej na. zemoZatím co požírala hltavě jeden párek za druhým,podařilo se Blaž=
k « í utéci0Přivolal stráže® pořádku - člena YB pr&porčíka Chochorouška,,kt®rý chtěl Pesehkeho přinutit k tomu9áby svého psa odvolal zpětoTo však už by«
lo úplně zbytečné9nebol obluda shltla všechny párky„savrtěla spokojeně oca™sem a vrátila s© k pánovi o Jakmile však spatřila prapor Sika Chochoroušk&j, skosila be& váháni na něj„přičemž Peschk® sotva udržel své dvě další dogy na
provásekUoU výslechu se nám potom snažil namluvít9 že to nebylo úmyslné a I®
prý jeho dogy nessají rády modrou b&rvuo

Pane inspektor®9jsou tu dvě podezřelé věcisPraporčík Chochoroušek9jak
jistě vite9aSl u seb® všechen obrazový materiál o vraždě9včetně vzorku nssnáaého j&du^kteyý byl isolován z krevní plazmy obětioS tímto vzorkem byl poslán de Výzkumného ústav« pro škodlivost jedů v lidské potravě9ke známé vě=>

decké kapacitě ProfoDroIngoScMtóeléřij,který by nám mohl pomaži při »jištěni jedUoD asistenta Pesehkeho bylo však nalezeno několik lahviček s ehaná=
káli i velice podobnou0Pro.foSehind»lář jediným pohledem a čichnutím zjistil®
že dívka byla otrávena Nonametyl 9 -bis cis un $rans-undekanyl<=luift-4«
@n=62 yl-3 eaa©=29p5 eaem»psatím co u Pesehkeho bjrla nalezena kyselin®. Nona=
metyl-bis cd s-trans undekaaylová9se která jde první látku „jak né.m řekl profo
Schindelář poměrně snadno vyrobit o1*
But«ký si to všechno snažil vrýt do své paměti„kterásbuäme upřímní,nebyla vynikající a přemýšlel?na co by se měl Kokošky ještě šeptat»"A co se stalo s ChochorouškejLpKokoško?"
"Ghochoroušek leží těžce pokousán v kolínské nemocnici"9 odpověděl tentokrát bez zakoktání Kokoška a chvíli přešlapoval u dvěří,čekaje zřejmě na

poehvalUoKdyi všsk ísjuStIOT Butský neřefel nic9sasalutoval a odešelo
Butský ostatně mi nemohl nie říci
usnul unaven tolika novým a radostnými správami a spal spravedlivém apé&km tSeh lidí„kteří ai myslíce vykona~
li velati •aohoBftžkoii'»' nevykonali téašř nic©
Butský bal mahutaé postavy9©oš soíahlasalo s Jako dřívějším povoláni» dřavaH{Dr YoitSpa)«? řadách arsády však udělal kariéru a diky své babičce Anežce Minwtové»Pokoraé»dlouholeté to praeovniei v ženském odborovém hnutí9 získal dnešní dobré •¿Sto e
C ^ p r ^ CTATO^LWf « a »»sitlm va Škole nová
^UaLmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmm
I kdyš řeči týkající a® vraždy pomalu sláhly9byl tento Sin stál® ještě předmětem roshovorů©Patřičný ohlas vyvolalo i otevřeni sadního vchodu do Zikovy ulice
kudy jak saéa® byla. vynesena mrtvola v do»ěseí9že to nikdo neuvidí©členové VB stoupli tím páde» značně v ůctě9nebol tento vchod se podařilo satím otevřít Jan soudruhfim aaliř&m9kteří jednou mlováli chodbu u vchodu prvníhCoTéto příležitosti ae
rovněž uchytily i tištěné studentské noviny snásé pod názvem0* Agentura Elixír" o Je
třeba říci k jejich ctipže se již dlouho bily spravedlivě o otevření sadního vchodu, avšak jako tenkráte byl jejich boj manaý i te<&(dveřa jsou přece od toho9aby mohly být zavřeny»neníliš pravd&Ť)©
Vše se tedy začalo pomalu utlumovat a určitě by se utlusálo KDYBY asoBábrdle neobjevil sa několik dni ve stejné laboratoři a na stejném místě další mrtvolucTentokráte šlo o kamarádku savražděné Blanky Stalieké Irenku Navrátilovouo
0 inspoButského se »asitím pokoušela několikrát* mrtviceoTak by se to krás™
ně vyvíjelo - stačilo jen dokázat»že Kalousek a Pesehke jsou smluveni0Zapamraěli
jsme totiž napsatpže se neúnavnému Butskému podařilo sjistit s výpovědi Bíančiny
kamarádky Irenky9že v poslední den před vraždou došlo mesi zavražděnou a Kel«»"
kam k hádee©Proč k hádce došlo tvrdošíjné odmítala Irenka povědětoStále jen říkala něco o to»»le Blanka byla slušná dívka» (Butský dodnes neví9proč toto říkala)©
A teä etdy byla tato Ir®aka nalesena zavražděn&oifetrftě se někdo obával aby e«řekla něco viceooe
PonechÄ® však stradou druhou vraždu9nebol dosud není
ani pachatel pr=
vé a je pravděpodobné,že jde o jednoho a téhoš člc^ěkaoPrvni dvě podezřelé osobyP
Kalousek a as©Bábrdle byly v době druhé vraždy přece sajištěny0Kdo to tedy mohl
udělat?Je snad někdo třeti9dosud nesaásý9neb spolupachatel prvých dvou?
Tak podobně uvažoval inspoButský utýraný dosavadní» neúspěchem y pátrándU
Po třetí mrtvicovém záchvatu si vzal 14ti denní dovolenou a uvažoval dokonce o přa~
dání případu některému ze svých podřízenýchoPřeato však dosud neroshoč ut pracoval
i v době svého volna na případu0
Prvním z dôležitých krcfeti9které podnikl9byla návštěva bytu asoPfcashkehoo
Tato návštěva přinesla nečekané výsledkyoASoPeschke bydlel v malé vile na koms^
města a v podnájs«s<»Byl to člověk vyšší postavy9saačně silný a olysalý, 3 několik a.
zlatými suby0£elkově pôsobil značně nepříjeanýra dojmeme
Od bytné se Butaký dozvěděly že je Peachke podivín a že prý je rozvedený a že
prý to bude asi kvůli těm psí»»© Podnájem Pescbkeho se skládal se dvou obytných místnosti a malé předsíně(včetně příslušenství)o0 jejich interiéru namohla bohv'el bytná Butskému nic McioOd té doby co ae sem před deseti lety přistěhoval-i e vpust x
bytnou dovnitř ani na krok a vždy pečlivě zamykal©Návštěvy přijímal pouze zřídka:
avšak v poslední době k němu často docházely tři mladé dívky..Jinak ni« víc byt
ná Butskému neřekla,,jen stále nadávala na psjrekteří prý stále ohrožují jejího h»-

lého vnuka a plundrují zahrádku«
Tak šel tedy insp»Butský se podívat aa zahrádku,kde měl Pes.chVe 3 onromué
klece pro dogy0Poblíže nich se potuloval malý hošík - ty! to vnuk paní bytné oButo*
ský se jej přeptával na Peschk«ho9ale nic nového se nedozvěděl „Soa'j by j zajímavé
jen to,že prý Peschke občas zavírá k dogám jezevčíka,ale pokažaé j:ného9nebo> ten

předešlý záhy zmizí*

V.

Zamčený Peschkeho bgrt stále vrtal Butskému v hlavě»Měl stí chutí
podívat dovnitřoKdyby zavolal na polic0komisařství,aby mu přinesli k" íč>, od zavřené^
ho Peschkeho,trvalo by to nejméně dyě hodinyoZvědávost a netrpělivost ÍTK nedala
a rozhodl se tedy, že dveře od bytu vypáči „Svůj úmysl oznámil r v.-aš*. >ytné, která
zajásala,že bude mít po tak dlouhé době příležitost vidět, jek +•• vypadl »ev•*>.).
« pokračováni příště -»

liindŕm
lostáváte do rukou první čialo Slíxíru tiStěné na iCtaprintu.V ciobSikdy
toto pil«M|iMaQieme j e Stí vědět»do jaké míry ee n*a po grafi oké stránce podaří. Jane si Vlak jiati,Ie i a dřtakýui kreebeni,které aepoCfcybné tuíe n; t,bude
podstatní vihlednějlí nei číala předoilá,tiSt?ná cyklostyle*.Pŕrchod na rotaprint snaneaá nejen svýleni kvality tlaku» ale také TÍ c e práce a větší náklady* •
I dříve ,kdyi jase vycházeli na cykloe tylu «jene byli proti podobný» čaajpieän
laoini.Ienyalete al však, 1 e jene ceau Elixíru zvýéili»Pouse jsne ji»jek je nyní
zvyken» upravili«
Sladujta

šipky»

Bepeda nad číalea se kěSVútarý 24 .května od 15-14 hodin v naií ta jemné aiatnoati.YlM»lr nálázt ji není tak snadné,buďete k ní proto dovedeni syaténen návěští od nehodu bývalé VSľ čili Technické 1903«
Kroaé otázek,co jane vlastn? vytla?ili,níiate klást dotazy 1 pVtomtfia
odfc. rrSlCx TAS S u a ke ahlédnuti je též film Hasičstva černohorského se IV .3 teaky
neb ae dá u náa sateaoit »Proto r poledne 24 .května SLEDUJTE SlílU»
a n A n e pí .
Háraaně potřebujeme vytvořit techniekou skupíau k provádění tisku a psaní na atroji»KevyžadUjeae od sájenaft zvlá'tní znaloati novinářské,spíSe jon chul
a trochu toho ldttlitnu»a kterýn je potčiba studentský Časopis vydávat.
Nechcete-1 i pro apjjaní a náni poulit píaenaé cesty por.ceí našich schránek, při jdíe náa příno navštívit vidy v úterý 13 at 14 hod» anebo >. pátek
14 aS 15 hod» Dikujene Vám.
Akce PARRA8
27.kvétán» re 20,00 hod. odradí od pražského mela parník, aa které»
bude hrát skupina Oenini 6 za účelem tance a společenské zábavy. PA" IUL po jeda na franskou přehradu a zpět, kde bude ve 2 hod. po JMlnoci* Po> datel - JAT elibuja pití jako pro niaořnlky a odjead i v bouři. Zaručené r.ebuda volena žádná královna krásy»

I kéyi máme v redakai tři členy onoho sdružení, úkol paú - o
stavě VALS 66 v klubovní BOB «byl na ané. Dotyční zpovzdáli vy5k.ve.ji, co o jejich
kreacích napíšu.
Základní uaileckou hodnotu tvořil bohatý soubor f&togrufií au-orů *tajera,
Sfourače a Mazance. Myalín ai, Se po profeaionální stránce b;ly velni dobré é
Bohuiel povaluji fotografii spile aa techniku nei za unřni, Prosazovat fotografii svfij výtvarný názor bych asi nedovedl* Bále Ludčk Kupec podvadí ¡své užité
koláie, které by aa ally nyní objevit i na stránkách Elixíru. ?e Šlapa dáta» nilost jen dvéaa graflckýn llatfin* Lino svou robustnosti dokáže vytvořit ayspatická díla.
Příkladné aa výstavě - krtssě přičinlivosti a jakou byla zrobena - byly
ruční nápisy a plakáty* Slova o Antigestu na jednen z nich ni připonnlla, ze se
forouje další skupiny, která, chce také dokázat to, co VALS. Jenonže si myslím,
se f ^ i studenty existují daleko lspii nalíři nei ny (třeba širírik, autor Kachekranového plakátu) a ti doeud nevyatavovali.
•Vinc.&anáře vystavuje nositel Leninovy ceny Q.tianzú.Becensi přineseme
v jSíe
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poses t postroji »Zásadní vítr v zádech»

4« ftaUesoPristásl na překážkyt střechu buft prorazit
»i se vyleje padák«BrátCb se za kafdou eenu vyhnout oAtakdálc,
'
\ J
• .¡l

atakdil«»

jsi výtečněoStřsda odpo»s*aa,pril»jdei si, balit padák aa
mo£ ta psina jako v tšloevilnš » sbalit, rozhodit a další
Sva Jdou tesHt tcblofVÍJ »i aa. toa»oos zabalil, taky skočíš»Kdyby jen ss ty ruse

aaklepftlfo
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Tsasé

kabiajrpootor řveořveš taky,abys aebyl tak sásoVeceně so saijei,

ÄMj» Ésishty m. s^tkořravdlpoío&nost ssrtl Je přooe praaalá,co se bojiitOtvL»
raji m dveř® s» kte^sd. je prázdno a vítr«Saergioký odraz,121,122,123«Trtmuti«
j© tea svít ksásnýHX&Seš těa dole plivnout na hl*vu«Dopadáš do
pro potrubí a ne pro tebe»Xatloukl jai ai hubupale to nic»
jsi chlap 8¥y»©tláBÉš m se Äs-flleseš s dixj a js ti hrozně fajn«Jsi chlap0
^©flOMjqpTOoubyodyfc to ni<@ nebylo,tak jakejpak chlapit©ss«i0š® muA vkáasl prsten na tebOoMáŠ ui tiaie aeskokfi, je to sport«
ife.ž£®áá

toahoua

vyskočí&,padáfc»Po dftgoeti vteHnájh taháš sa uveä»

sswaa tes »i $*zmtkuješ«,Yytahujeft sáloiní padák a ten se ti samotám
vá d® m t m pmMtmfikiů hltmdhooOhyčějaá z4drika,ašls jich ui tolikoKdyby* s tis
JefeasM-eoJsiwf jisk&pofeéšoJsi nepatrná výjiska,která potvrzuje pravidlo»
M» odvahu a mrvy o
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ODPOVf P ODMĚNÍME
Byl jsem saužoChlap jak m patří oArtur
VKUSNOU GRAFIKOU i U b ^ m 9 náměstek oNe simágie bych byl nějaký vý¿ORNUJ3C1 DiVERiANTil jimíný sj®vBsle povinnosti mls jsem vykonával
ROZSÍVAJÍCÍHO HORMO"
¿«k v »aaěstafel tak i j&ad®oCelá ta trap°
ly^LHÍ P Ř Í P Ě V K Y
'
'

"
f ^
NÄMI |

kistori®
jednoh® vežera9když ja®» ae
g práeeoMěl jsem žeau9tiuš£® i® s® jsen©~

vala Ale®®, => od té doby„co a ní jii nažiji se seběhlo tolik události »že si již malichernosti takového druhu přesně nepamatuji - a desetiletou dcerku MonikUoMcje ®an=
lelka Alena »§ políbila m

tvár a řeklafsArtur®9přestáv&jí ti rfist vfeusyoNěeo jse®

safflpužel a dále j?e® ternu aevěnov&X posoraostoNosil jsem si t e M y práci domfipbyl
jsem př®c® náměsteki,®!! jse® ženu Alenu a dceru Moniku9které jse® živiloPosdě v noci 9když všechno spalo a já chtěl také spát9a®.padla m§ ®yšl®ska9kdy jse® s® vlas t=
ně naposledy holiloNakonec jsea usnul s neklidem v duěí0Nadruhý de® jse® byl v práci celý aesvíSjoAsi v deset hodín9když jse® jii přečetl veškerý odborářský tisk9sa-=
zvoail na mám stele tel®foa0
=^«®t9Artwtaa9®áá chwíli ěasTPřijl k® saně!K$yž jsem přišel ke Karlovi¡>tady jak® k řediteli0»ěl a® stole vodku a na klí=
ně sekretářkteůVe tři hodiny odpoledne koažila pracovni dobaoPři lowžeai mi ř®kl ředitel 8 ""Vypadá* špatniBArturkuB»81 by ses nechat vyšetřit009 a poplácal slečnu Věrušku9 takto 8V®ji sekretářku po zadežkuo
K závodním lékaři jsem se dostavil v mírně podnapilé® stavuo
=čest9s®udruhu aásěstku,přivítal ssioTékpCe nám chybíš
Závod&i lékař &yl starší páäppävodaé pracoval aa Akademii9&le aél bratra a ten0 o o 9
a tak se rosh®dl dožít svoji kariéru v bližším styku s pracujícím liden,ale ne zaa
tak úakéw jat-; FhDsř V®rližek9ktepý u nás dělal údržbáře oŘekl jsem mu o svých potí®
žíeh9přidal jsem občasné teploty9bol«sti hlavy a žaludkuoPo prohlídce přinesl nějakou krabičku

svého stolu a rozšklebil s© od ucha k uchuo

-Á nemáte nějaké parít® seatooo hw,se ženami9vždyl si rozumím 9 ne pane náměstku, že ano0?Zavrtěl

hlavou«

-Spíše mopa-Cotórn přec® ženu Alenu, dceru Moniku a jsem náměsteko-

«Myslia 1® t® nebude aie váinéh@oTakové malé přepracováni o o o
N® a tady sát® něeo9ale jenom pro vás9pan® sásiěstku9 jenom p r® váa9=
mnohosmyslně se »«wá-1 a podal mi krabičku» jednou denně prásek«
omezte kouření & han«ooalkoholické nápoj®9a kdyby něiea9v tom oka=
mžiku mě již vyprovázel ke dveří»9kdyby jste něco potřeboval9tak
samosř®j»š při jät®oooNas0ledaa®tf9souáruhu néměstkuo - '
Na chodbě jsem se podíval na krabičkuoByl to nějaký hormone
Několik dní jsem byl klídnějši0Pot®ra jsem zjistil9i® sal r®s=
tou nadmoS obdivuhodnou rychlostí ®e asi nalévala jak pupene® před
rospukesoY sastéstnáaí se mi i® ještě povedlo utajovat9ale manielka
Al®a»9nejenže již neskrývala přede mnou»i* má Bálenee9ai® nechtěla
se sinou dokonce ani apátoGpět jsem »».vátími sévodaího lékařeoTvá^
řil a® vážni9saluvil něe® o cyklech a. posílal saě m. gynekologii o
=Máa šenu Aleaiu9á@eru Moniku a jsem ná®Sst@k9řekl jsea&o&a gy=
nekologii aepójduo=

~Jak myslite=9řekl lék&r'9=ta návštěva je v® vašem dobru0Ur-=
Čité poruchy v centrálni soustavě000=
§el jsem rovnou ke KarlevioByl střislivý a j®h© a@kr@tářk&
byla u holič®oSvěřil jsem ®e mi m svým tajemetví»o
=>Ukaž~9řeki pobaveně a hnal se mi rukou m košili o
•=J®šiš Maria9Karle°suskočil jsem s hrôsou v obličejio=Mám Že=
au Al®au0deeru Moniku a jsem írrSj xésést«k=9dodal jsem aešlastalo
»Podívej s®9Arture=9s&,eal Karel klidněji o^ak® chlap sis sv&=
j® užil a tel si užiješ jako i®nská0Já s® ti divím9š® to bereš tak
tragi@ky0Při dnešní emancipaci samozřejmě zSstanaš mým náměstkemo
A prosím tě sapni si košili9^a chvíli tu bude Věruška9ještě by si
myslela9i® my dv»o©o~
Na tu gynekologii jsem šeloNa dveřích byla cedulka8Gynek®=

logické a per®daleké oddělení9Eo§oupal9promovaný lékař0V Čekárně
byl® několik s&astávajíeích saa®ia®k které9vš£vají©e se de sv.éh©

vého postavanl9 tvářily se velmi vážně o ""Mateřství je krásný pocit"s
řekl jsem si sám pro seb» a sedl jsem si sassi něoNevisvš© by je
mohl© vyvést t jejich strojené vážnosti9ale já to nebyloNezačly si
mě prohlížet ani potence

a ¡savoláaí- sestřičkysPasaí Bartoňová9pr®~

símsjs®® se svsdl jáoYyšetřeni proběhlo eslkaia hladce a. promovaný
lékař Eoioupalpfflladík h cynickou tváří mě ujišťoval

jse. pořád

ještě ahlapoKdyž jse?:-. vycházel s ordinace9povoliľy mi serVy-'a a*»

křičel jsems
°Jsem

a jako taková budu r®dit=a odešel jsemo

JCdy? s® sá s&cala rozšiřovat pánev9požádala manželka Alena'
o rozvodoMčj advokát,právník ještě* gé staré školy mě ubezpečovalB

že neaobu rozvodové řízení nikdy prohráte i když v*zmeme na
potaz- všechny trochu neobvyklé okolnosti» Potom učinil jísliT^á twmásfcu o advokátovi mé manželky, Msrý prý m s^tói© pochlubit dolfierský» titulem, zákoník podle v&eh® nikdy »sčetl, a
že prý se tihle bývali zedníci a ševci ds všeh© pletou» Svoji
řeč přšdnesl suvéréně, s několika dalším narážkam ná osobu
manželčina advokáta, samozřejmě v nezí@h sákosa» Jemně obešel
sexuální problémy a vrhl se na duševní podstatu věci» Nezapomněl uvést, že jsem svými spolupracovníky oblíben a v místě
bydliště a&a jako spořádaný obSášu Nakoas® ještě upezorail,přesto že jsem pracující inteligenti poohási» % dělného liiu<> Advokát mé Ženy mluvil zp&sobem, jakým se v určité době recitovali básně Petra Bezruče» Mezi neustálým gestikulování® ob řas také něco řekl» Jeho řeč "dee nebyla ¿plně srozumitelná a sám advokát působil dojmem, že sáse neví o čest mluví? ale na každý pád
te byla řei útočná» Upozornil nejen na veřsjaé pohoršení, které by mohlo vzniknout v oficiálního soužití dvou žen« ale i na
politický dopad této věei» Ukončil svoji řet výkřikem g " Kaši
nepřátelé Čekají na kažáy náš chybaý krok» Ale my ho nedopustím»« Zvítězíme o" Rozhlédl se po pHtomaýeh, jakoby čekal potlesk» Manželství bylo rozvedeno z moji vinny» Moje nesmilá c vá
námitka, že jako žena nemusím platit alimenty na svoji dceru
Ueniku, byla soudem zamítnuta, nebol lékařskou zkouškou bylo dokázáno, že její otec jsem já a bylo mi řečeno, že mé sexuálni
problémy a moje dcerka jsou dvě věei saposto na sobě nssávislé»
Cestou ze soudu jsem si zašel koupit ženské spodní prádlo,
rtěnku, lak na hehty a jemný parfém» Když po určité době sá naro
stly dlouhé vlasy, doběhl jsem si v pracovní době na foukanou
a koupit si sukni, nějaké blůzy, podväzkový pás a siJonky» Chodit na vysokých podpadkách mi sice dělalo určitou dobu potíže,
ale zvykl jsem si» Nemaje již ženu Alenu a dceru Moniku, pokoušel jsem se pochopit politický dopad«
Též na pracovišti mi začli určité nepříjemnosti» Obtěžováni a ne příliš slušné návrhy některých ženatých soudruhů jsem
díky své vrosené fyzické zdatnosti celkem hravě likvidovalo
Stěžejním problémem se stal záchod» Člověku, který to nikdy sezažil by se to mohlo »dát malicherné» Ke tak ale Samozřejmí,
že jsem ehodil do dveří s Éápisem MUŽI» Nedbal jsem, že ostatní soudruzi se ke mí otáčeli ostentativně zády, kdykoliv jsem
vešel* Teprve poznámka jednoho s těch, kteří ml nejvíce obtěžovali neslušnými návrhy« "ženská, co sem lezete," mě přiměla k
torna, abych šel na dámský WC0 ? této místnosti ¿sem se však setkal ihned napoprvé ss slečnou Věruškou, sekretářkou soudruha ředitele. Našpulila svoji pusinku a zaujala bojovsý postoj» " No
dovolte soudruhu náměstku, taxy přestává «škerá legrace»* Chtěl
jsem ji vysvětlit, že ani já v tom Žádnou legraci neshledávám,
ale nepustila mě k slovu» «?" Každá žeaa má právo na svoje řekněme intimní záležitosti» Budu si stěžovat» Beuehla dveřmi a šla
sa Karlem» »"Nech to na mě," řekl mi Karel a svolal poradu» Tas
přednesl svůj geniálni návrh, proti němuž hlasoval pouze ing0
Cařík* který se již delší dobu pokoušel rosvátat s našim podnikem pracovní poměr a tak neausel dělat se sebe šaška jako ostatní, jak sám řekl« Na druhá den se objevila na dveřích jednoho
t četných záchodu našeho podniku tabulka8 3 WC, AoBaiton, náměstek.

Pres veškeré zaičny mého zevnějšku jsem se stále cítí! mu=
lénu A jakým wažem,, Ještě . sinou jsem se pokusívyřešit problém
pohlaví čistě věáeckyo Docent Vedral byl sympatický pán s holou
lebkou a » hýlem be* obrouček., Po důkladné p^ohlídoe nadiktoval
ses třič«« liSkolik lékařských a mě r.esro sumi telnýeh termínů, e
potom se ukrátil na irt»«0 = * ViM případ, afi nemůžeme iíei9 že
je běžný9 není též případem vyjímeČnýriu Jsou totiž mámy případy,, kdy k takovéto přeměně nebo přeměně opačncho rásru došlo do
všech důsledků» Ve vešem případě můžeme však s jistotou polítat
s přeměnou jen částečnou,, r.eúplnov» Je zníme *čž pověst9 jak kde®
ai na LabradofU se jakési žena přeměnila na dvojčata» dve muže,
Jde ovšem jen o nepodloženou povést* AČ ve vašem připadl můžeme
tvrdit, že vliv měly určité poruchy psychickho rázu, presto věda s dnešními prostředky nemůže nikterak zasahovat«. Bránění, při«
roseného výsoje by mohlo vést tc ,"
V této chvílí jsem začínal věřit slovům* naší domovnice,, kterou
jsem onehdy ve chvilkovém .«ateměrn myslí zapomněl possdra-nt.. "Bůh ví ec činí a dobře činit Tihle noví páni holt poeí nos moc
nahoru a malýho čl.-.věks by ušlapali",. A k t orau dodávala občas
ještě průpovídku o baž ich mlýnech „
Klesal jsem na mysl:, n nevím, j».k by tc pe mnou dopadlo, nebýt slečny Jarušky c Do podnikli se d>sralf< jsusýmsi omylem a byla vedena jako úřednická síla v mé kanceláři, kde jsem jí občas
vídávalo Tvrdilo se o ní» že je excentrická a přestože by La dosti
pohledná» muži o ní nejevili destatečný zájem» Tento anděl * ženské podobě «li podal pumpjncu ruku Sedšl jsem právě ve své kanceláři» díval se tupě oktieir, na komíny našeho podniku a myslel
jsem na nejherií a najednou se id osadila slečna Jaruška na klíně,
"Jsem in «S", řek! j a*, a hrdé o
•ě rúlujio*

- "Vím* drahoušku, Právě proto

Začela vyprávět o tom jaké \ ude naáe láska. Je mnoho lidí,
kteří irlwrí o 1 ásre a myslí tím ^«x, CleČna JaruSka patřila k
tomuto druhu lidío Opačné přlpsíy myslím nejsou známy»
Slečna Jaruška se ke raě přestěhovala, V*cery trávírae spolu
a bet tn*n$ch<* kl. žena jsem„ přec mužem jsem zůstalo
Obíae saalechuu, ,ink někdo z mých bývalých známých řekneš
" Podívejte, jak se ta lesbičanka Bartonovic nese", Víc než tyto hloupé a k>nec konců neoprávněné řeči mě mrzí, že jsem asi
dodnes pl n« sti^p >chopi 1 politický dopedo
»

Vytjfkali mě, že se nevyslovuj! k problémům lásky, Vyslev:, i jrem pe,
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Byly již popsány stohy p&píru úvahami o tom,Se většina Čechoslováku nsued Sád*
ný ze světových jazyků,že většina Čechoslováků ai v cisiaě umi sotva tak Hci
o chleb*,aby nezemřeli hlade»,a Že si připadají ne fi studenty hlavně se sápad»
nich seswí jako nemluvnata právě spadlá s višní ©Nechci zde pátrat po příčinách
£a tohoto zjevu,itedy!se mi nabízejí jako aa dlanivbylo by to totiž jen suché
^konstatováni fakt nám vše» známých «Nechci též dělat z nouze ctnost (tuto práci
SI ponechám jiným,,kteří se zabývají vážnějšími otázkami) ,chci spíše najit v naši
•g* jazykové mi sérii al«sp»n trochu něčeho pěkného«

Myslím sl,Ie rodilému Angličanovi nečiní velké pptlže mluvit plynulou
gg angličtinou a tak si nemusí připouštět chmurné myšlenky na to,že neumí žádný
světový jazyková jako Čech také zápasím s aktivní češtinou,ovšem naše mateř®
ština je pro cizince spíše exotická než světováoNikdy jsem neviděl Francouze,
který by se chtěl domluvit jinou řečí než franštinou,a je celkem samozřejmé,
fe i on se s ní domliví snáze než já s češtinou,! kdyby to bylo tfeba v praž»
ském nočním podniku«? toho,co jsem napsal,vyplývá,že bychom byli jazykoví ignoranti,*ue-"'li bychom být Anglifiany,Francouzi čiftěj»i«Stěmi posledně jménovsjŘýioi to ovšem není tak jednoduché jako s Angličany a Francouzi o Je-li muž
vlastnicí auto s německou poznávací značkou běloch je vše v pořádkuaUrčité mluví aímeeky a žádno« jinou řeč neovládá a ani se o to neanaži«Je«li to však nuž
g barevnou pletí,tak stoprocentně mluví francouzsky nebo anglicky,ale německy
umí nanejvýše jen nějakou sprostou nadávkUoDodnes jsem nepochopil,proč například anglicky mluvící černoch je také Němec«
Domnívám se, že je velký rozdíl mezi pojmy mluvit a popovídat si s cizineemtChcate^li s nějakým západoevropským studentem či turistou mluvit,je
nutnéjabyste oba ovládali stejný jazykeS popovídáním je to,máte-li oba čas
a smysl pro humor,stejné jako 3 plaváním* nejsnáze se utopí nezkušený plavec,
3 ale určitě se neutopí zkušený neplavec«Když mluvíte plymnule anglicky,
tatc umíte řici turistovi % Newcastlu,že jeho žirafa je lepší žirafa,než vaše
žirafa nebo aby vám nešlapal po melounech,ale určitě nezažijete takovou leg1 raciejako když se snažíte pomocí pěti šesti slovíček,gestikulace a plácání po

sádech na silnici kousek od Prahy půldruhé hodiny stejnému turistovi vysvětlit,
že tato silnice nevede do Plzně,že.po této silnici se dostane do Hradce Králové0Nrvonec s myšlenkou,že si tak pěkně již dlouho nepopovídal odjede směrem
na 3* a® a vy odcházíte s vědomím,že jste udělali vše co bylo ve vašich silách*
Proto se »dvaíuji tvrdit,,že abyste si pěkně popovídali,al je to již s kýmkoliv,
je nutno umět svoji mateřštinu,která je daleko světovější,než všechny jazyky,

j které neumíteo
»•
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Na ostrově sv» Jáchyma byla zavedena pokusná výroba těžké vody ze sodovky« Jak mámo,
při vybublinkováváni sodovky je £ast tekutiny strhávána unikajícím plynem do výše«
Diky nepatrnému zastoupeni těžké vody ve vodě obyčejné i rozdílu jejich specifických vah, lze opakování» tohoto pochodu odstranit v lahve lehkou vodu téméř úplně»
Výsledný produkt činí 98% D^O, což je světová norma technické
jakosti. Výrobu zatím poněkud prodražuje letecká^ doprava lahvi mezi jednotlivými fásemi postupu do sodovkárny v Anglii» Slavnostního otevření prvního poloautomatického reaktoru ae zúčastnil anglický guvernér a zástupci ostrovanů,
kteří vysoko vyzdvihli zájem ústřední vlády na zvyšování pracovních příležitostí aa ostrově® Nový postup je předmětem psitentu, o který projevily zájem i naše úřady»
Kolik bratříčku tolik sestřiček mají děti nového naftového sultána Alí Mohamed Sejcha VIII» Nelze o tom pochybovat, nebol sultán se svými 146 legitimními ženami zplodil dosud 561 potomek, z toho 281 chlapeček a 280 holčiček» Výše
uvedený předpoklad platí sice pouze pro chlapečky, u holčiček jp však vzhledem
k úmyslně udržované nevzdělanosti lidu možné přědpokládat chybu ve sčítání»
Zpráva je tedy vlastně fatálně přesná, a agentura AUSVN jejím zveřejněním přispívá k dalšímu odhaleni skutečných cílů neokolcnialismu»
Peking» V rámci hnutí za vytvoření vlastní čínské
vědy,, uspořádal stranický výbor university v 3an»
ghaji diskusi o tom, jaký má být vztah čínských
vědců k buržoasní® a vůbec zahraničním vědcům a
vědě» Jako představitelé buržoasní vědy, byli jmenovitě kritizováni Newton, Einsteinu manžel* Curie=
ovi a Edison« VSSchni byli označená za individualssty, a služebníky vykoriäíavatels&ých tříťL, Pohnut*
kou jejich vědeckého bádání byla prý v podstatě
touha po vlastním vyniknutí, po osobní slávěo Také
jejich vědecké metody nakonec vždy vyústily v ide»
alismus a metafyziku» Z diskuse vyplynulo m»j0,že
"je třeba definitivně svrhnout tyto modly buržoasnich vědců"o Mezi čínskými vědeckými pracovníky je
prý silný obdiv k zahraniční vědě a k jejím úspěchům a mnozí z nich se "odtrhli ad politiky a snaží s« po vz«ru"buržoasních vědců" vyniknout tím,
že se věnují výhradně vědeckému badám0 "Proletářský vědec se musí řídit Kao Ce~tungovými idejemi0"

Na váš dotaz odpovídáme,
že zákon., který by rosluffcrval smíšená manželství,
ještě neprošel v Národním
shromáždění,, činl-li várn^
remželka vašeho přítele i
nedále výčitky, snášejte
je mu^něe

Oficiálni stanovisko,TASSu»
5 o studentská Stezka» pořádaná Tuciati^
kým akademický» klubem PSI, akan£ila°
Naši školu zajptppovala oficiálně 21 81e=>
nná skupina« vedená predstavenstve» Tá =
SSu,tonuwltoho se Stesky zúčastnilo ješ=>
tě několik dalších jedinců individuálně.,
YýSe uvedená 21 Členná skupina však nepu=>
t oval a po žádná s 9 tra«» ale po trase
si zcela nezávazně nazvali AntistasS®,®
vlastni, kterou 4*
Uchýlili jsme se k tonuto nesvyklénu řeierai především z důvodů ři <=
nančniohe Když jene se dozvěděli. Se bychom měli kromě jízdného platit
asi 30 Kčs za noclehy, rozhodlo se vedení TASSu, že uspořádá trasu s u»
bytováním» kde se dá, hlavně, když to bude levné« 0 svém počínáni jsme
včas uvěándli vedeni Stezky, které proti ná* nemělo žádných výhrad*
Dále oznamujem» í
Příští Stesása ss koná na podzim v Krkonoších* Kaše oficiální účast bude
co nejdříve projednána s vedením Stezky*
Podobáš, jako vznikl Slzia, usiluje TASS o vytvořeni pražského sdružení
turistických spolků a klubů* Tento náš návrh byl předložen TAKu a dohod»
nuta »ehôzka s ním a se zástupci ostatních pražských VŠ na den 17 «května*
Ohledně naší účasti m Stezce chceme projednat s jejím vedením vlastni
chemickou trasu, kterou si sami povedena a obsadia» svými H dmi,
T příštím Šišle přinesena hodnoceni půlroční, plodná, činnosti TASSu
zároveň s podrobným programem podzimní. činnosti a zprávou o výsledcích
jednání s TAKem© Předběžně uvádím, že TASS kromě účasti na Stezce uspo®
řádá ještě P opuch <=> podzimní putování chemiků <=> a týdenní putováni po
hřebenech Velké a llalé řfetry.
Ke vSechsy akce co nejsrdečněji zvena i neSleny našeho honosného
spolku«
fapuch
-rek=
který nedovede přimět '
mužstvo» aby mu roxuanělo,
je idiot» roactMtďt®. ?
;* Ke, pane nadporučíku?

Úvode® ¿e mita© uvé«t9ie členové TaSSu Jsou povinni p<s*8ámt neSlenfia f^ileSlé infogw&e o Ünraonsti tohoto spol>^©Ste«kfe.&pÍe»aěji Aatia.texk&ebyla alee i TJSS»o
Takíe vlastně- wmím tvráitple. Aatisteatea »»byla. aiasí TAfSu Se m & ú m podávat pmr~
divé iafonMreesOao je vůbec m. pewáíSeassw tvrďii^Ie ¿ea» altos® j«M®A2e když vi
-tikám neielijtak do SmmxAiti, & s TéM.m^^m feudo» dlouko wz&smím& g* sifeslik ia^
dividuí. podivného zevnějška., která hla«d.tým troubení)« vytrhowala. «« sne.- pracující
želeaagiíářa®. Vefitvrtek20®dubna bylo toftiž mimo vidět na TSfeové několik: h&sM=>
vkfah trebek» lidi v polyřormáfih a a^zaboaáKi® TlML ves<s3^ dsaeb a aJaaSsoSáfeio.
Posle&sž ¿t&mm»x& sqgfeobllip Se výž* uvedené Eler<stv@ byl© i e tsraege taai a
T
cevou aástavou převezeno do ¿1 perských hor®. b a se taky troajMls,® Hea£ pravdo% $#
proto za£alo pršet» n^feei je pravde»i.s i.® jsme byli »dfcří až do mweku kosti,v 1« &<=>
li jeden morek
®wehej®. Sále je pravda^ že ssa vrcholu Kmlliekého Sněžníku
je -pěkný výhled®. Asas tak pěkně sychravě vypadajíc! «¿Bum se vidí msXciaSe«. NI-jaM
bré dtoši? postavila s«s vrchol®, chatu tak příhodněp le: jsme ji natrefili po delším
po kratší® kratochvilné» bloudění po
hraniisá.^&.g^sstřaalB áLáešiai o TSflafe=>
. váni YarSavy«Teplá s. suehá «8».$a a vwSouieí» pseávl cguMai^ vlastao«t£ ® @® vi» j«»«
iá »ofcli gMtf5?«%
jan* «i sas^e® přáll^ale i
Eutsgy se vaXaa psázflp
m l y a. traŠariustr a&s- tisk o&ralgS* vé«@3my vSJSl dvikrá-tís^iAábo Qm- m

« IraM^taa

osývaXo táhlé trcufasssL upoa£nk«?vé tru^^kisíi
jako vkuusný a p®«ktl.®i=>
íjý tgaalxirgvý' jpřwdašt m,
«stótffišaá p á t b . . v Jedta^icJPo ®««tup» do
úd¡oli9psHk&c»4¡¡s. «eiMs^eme. vesnieígpr^isEiaá «tařéhs
p«MŠ.tihod=
sao«ti\větSins«i Tte®m$*ré skupiny)&lam$rcdňr&í,í a provedůsaí m^TJmmwziÁs sie o to
TOtanlj&í deffor£aata£n£ vložky a.. mjlmmmí ©eaty pravé aaatal tř*:ti

v obíhání co negvě^iíSne peStu

g t e ( b e s

uj^ssul

jj«»¡&ti¡i.oo&^ti J9 hov ¡ar ec&

» paae* hajala a aávětivy stetíeañikéh©

byly rdsaé rozpory

TAXea s aáai9Te viste
ěgMy a
by bylofeudtek^í-^i m^JeitE by feylc
dobré uspojomít m. f^kt^že
dea aa&itl
jge skcta&^ní drtthěfcogjftik:fefl®espréml
jpřeMittM vwdoweXai přwSaftavit.É8li TUSSWelHsgitw; Jaw
S(a®«feaiSřaýH
pozorováaia pHrwdEy®Toato aeto&m bylo též sj££tSiag»9tojfeéfeot
sví Ml®
& byJLO Ba*3te
ujw «»«®ao«tó®
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27*4* se konalo první utkání lehkoatletického družstvám mwžŮ i žen v tomto roce.
Pořádající PP KU nastoupila v úplné sestavě, zatímco nade družstvo postrádalo několik opor* Nepřítomnost Bergra, VaniSe, Stanka, zraněného Dneboského i nemocného
Tomáška byla příliš znát, a tak prohra 63 i 52 není překvapením. Soutěž žen trpěla malou účastí s obou stran i celková, úroveň byla nízká.
Neljepšf výkon podal Němec a VŠCHT, který pěkným časem 25,3 vt» vytvořil oaobm£ rekord a skokem 617 cm zvítězil i v dálce* Libor Matějka a PP KU následuje va
šprotu svého bratra Zdenka (který je absolventem vSCHT) a zví těžil ve výáce se
190 cm a v dálce obsadil 2.místo (607 ca)» Velkou absenci jsme prohráli technické
Cisciplíny vysoko 36 >17» Na většině výkonů byl znát začátek s e z o n y .
V ženských disciplinách nebylo dosaženo lepšíoh výsledků» Za zmínku snad stoji jen. 100 m a dálka Červenkové a PF KU (13»4 a 497} a výška Stasieviczové z vScSF
140 cm*
pal&C nrogram lehkých atletů
16*5. - 15»30 - přebor školy
Upozorňujeme$ všechny zájemce, že přebor Kkoly v LA jr o r. 1966 se koná Ba Malém
BtadaoBŠ na Strahověg přihlášky na míatě.
Discipliny» M u i i t 100 mt, 400m, 1 ks, 3 km, 110 m přek., dálka, výška, koule,
disk, o&těp
7*e m y t 100 m, 600m, dálka, výška, koule, disk, oštěp.
Start na přeborech školy je podmínkou pro účast na oblastních jr «borech vysokých
Skal, které se uskutečni pKavdšpodobné 24.a 25.5.» rovněž na stadionu Vfi*
V fódmi metó. 15» a 22»květnem, dojde také k utkání, se Stavební fakultou.
S L E D U J T E V Y H L Á Š K Y KTT.
- fiw Jarní povídání pokeckové
Přišlo opět jaro. Nutno napsat, že chsadcké. Vvsnaěuje ss jedním charakteristickým rysem® Jako každoročně v tuto dttra se bujný národ chamický, zastoupený pouze
několika jedinci vyřítil ukazovat svoji fysicko» vyspělost a odolného chemického
dnsha. na největší. sportovní podnik školy. V š e c h n y hnala touha zúčastnit se slavného
závod» "zlatá, kecka"» Nsjen věhlasník kmetové chemičtí, ale i malá robátka. Již při
pouhém zjištěni, že startérem byl opět známý jen profesor Bílek« nutil nohy chemické
směřovat na start. Ano, letos již byl te -to závod odstartován po Šesté ® stále vzrůstající konkurence.
V & H ročnících "zlaté kecky" jo již «sstoupeno mneho postav chemiků» Každoročně se zúčastňuje všem známý (nyní četař? L.Vrba spolu se zakladatelem tohoto popoláraího závodu, věhlasným K.Wichterlezu Ačkoliv zakladatel má o jedna účast méné, vodo
T počtu oběhnutých okruhů* Chemikům, sice vítéftstvi Oj> t uniklo, avšak prá/ě proto
doufá»«, že v příštím ''.jaru" se opět davy chemické p hrnou na tento kávod» Touha
«účastnit so musí být nejtajněji'» přáním každého chemifca*
Ženyt 1 kolos Kulhavá FOT 3»51,5 nánjmužit 1 koló»Baloun FAE 2t57»8 min
.2 ' "-t
2 kolaiBanzl FAI 6i43,1 min
3 kola,hlavní zav.-d»
l.Bufka PF Plzeň. 9 «24,8 min
4»Provházka FOT 10»09,6 min

Represeatační mulstv© Školy »e po vítězství aa přeboru Prahy probojovalo
apoiu e druhým mužstvem s o« til e = KU Praha <=> do fiavUe Oblastaífeo přeboru čeeho
Ve d»e©h 8o=>9odubaa jste měli »o&aost vid® t jejich boj o další «istrcvsfcf titul.
Naái košíkáři postupně porazili Lékař.fakultu Plzea 56s43 a Pedagog fakult® Pi^
zea 74853»podlehli však přes mohutné povzbuzování posílené Karlovi univers!tä
90g73©7te ussive^itu totiž
* ř^m-w «-««toupU další klíčový hrái mis»
tra republiky ¥§ PrahapKcrel Baroch a ještě Vojačka ze základní pitky Spar ty0
Naši nastoupili se aákiadní pětkou Lízálek»KonopásekvPeNovotaýsP«v^l a Ivan
kové»střídali Bvořak a Dostál«
¥ prvém poločase jsme udrželi hru vyrovnanou do stavu 2O?ŽO0psk se však
Universit! podaři3Lmwäfcira1*a zajistil" si vedení 38g26»Ve druhém poločas® dotáhli
naši hráli dvakrát na roídíl osmi bod£ (49«5? a 5T8&5)svíc® jim v&ak nedovolila
především vynikající hrm v současnosti aejäepšíh© košíkáře £SSR9 Jiřího Zídít*?
v družstvu soupeře.Zídek sám vstřelil jen v tomto utkání 42 bodr.Na m&í straně
stříleli nejlépe Konopásek 22Í,Novotný ISjPavel Gračko I69tí«álek 8.
P ř
V mjtttéín závěru kos-íhářské sezony proběhly přebory Akoly aes£ jednotlivými
fakultamie,Y ženách je pro nezasvěceného pisatel« tipování favorita věc věrw »»=
vděčnáoV mužícn bode pair®§ nejlahodnšjším bowb«akej, pokus FA? o obhájení mula
proti neobyčejnétikvalitněném družstvu PAS®
0 překvapení v rozřaáovacieh kolech a© postaralo mužstvo fW0které
ti hráSí dokázalo zdolat FTFf v žele s Líz&tkem.Na vítězství Wf >m lví p©4f2
kouzelný střele© Pith Tha.
ředeálého čísl* sekrálo naěe sswžstvo Slavie
Chemie spoustu utkání9o kterých ae proto měž«ate ssdMt jen př#W-%w»aěe
V § e R T - S I E K T R O 53« 52®Hra nervA3těstí iw» tentokrát přál**
n u
- V § C fí T m s 82 .AMU je asi náš o*ud*i>F#íá porálk* od stejného
soupeře (s opět ••» tři body) «¿«zřejmě připravila o možnost b&Ams* dMtihnout
dou*! «Bsšstvo soutěže Strojní AoP^zoruhodné na tornt« »tkání je také vys©ké0tfyl®=
ženě pr^aHg^ívé »kar®.
¥ i C H T = U n i v e r s i t a lT.listop«»d«s
8 »ofaši
»etewři toni («krátě neskJ smalí a kromě cenné zkušene«t? získali i oba body.
5 T 8 0 J » 1 B = V § C H T 56« 73o®tr*.á®t vteřin před kš»«*® a&s
zfeyl^ na hHAti jen tři hráči .Přes Jejioh Hábeíský dribling j* věmfc SaaoBííHči
přinutili svi těžit a
T« ětvrtek
íbiastnioh přeborech m vydala družstva m$ů % šsn m. přite«
lák ůt* Pardubi", s t».»oi f§dHTo?eny jely v&e©hay®kters *© ssbnsli^sa awle hrál«
Sruistvo Slavie Chemie p trochu posílené Ivanem Cjr*ěke*fl
prvního
d>vuíst*%oMrzi lo^šewd pardubisfcé výstavní haly (jejíl etřeoho^trafthu^prielo)
přilehly ženy 2?g55pas»ři zvítězili 51*43.
Na sávě* éspéětoft ávířftwiay asHeh košíkářů dojdm i k »•»«iaároíníe« střetnuti®
Kašo škola byla pozvána mi t«?^,:) k 25.výro^í saloženi Chemiířk«&te^ rslegické f»=
kult^ SVSf v Brati3lsvěekteréhí> se sěčestní ještg V§Mď Päjp^í^* »
versi
Vídenofurasj je ve dnech 3 Č e r v n a a po něm ee jsšté pmy^épadob => »»skuteční
start mužstva Vídně u .aás.Zap&a by «« hrál v hale Sparfcy«

Byl B jo a bude! I když někteří ne^odpovšäní »lesenti ve večerních hodinách
Svátku práce udělali oetudU našemu atavu, s«jáe m lid studentský dne 15.5» k oalav.ás m $ m avátku, Majálesu 66. Vidím, že se ptáte, pro«
15*5o» kdy« přece tra dilní je první máj, ten lásky Čad. Odpovídány s tou trsAíci to neni tak hotké|
jak jsem se áosvěděl, sa kapitalismu se itejálea slavival také at v polovině května.
Jssou vlak ještě jiná» závažnější důvody. Studenti chtějí pro svůj svátek celý den».
A ten na prvního máje nikdy mi t nebudem». Proto ne volil termín B „květne, ale po
neschválení W KSfi (kvůli přehlidce? ostatně o tou uf jste mohli Mat v tamto listě h we štáb Majáles definitivně rozhodl pro 15 «květen*
á jek tyto dny vyplníme? Dopoledne hmä» majálesový průvod. Väeehny školy
půjdou »«jiprve na Staroměstské náměstí, kde je seřadiště a odtamtud potáhneme do
parku® Průvod skončí asi ve 13 hoá®»» -do 15 m obč«rstvím© a psk bude volba KRALK
MAJÁLES. Potom, budou připuštěni civilní čisw.ler*é (nepříliš) a nastanou velké ju »
eh»rajdy v pastou.
V průvodu půjdou pouze lidi aktivní» t«j» alegorické voxy, maškary a bosí*
či hesel,, plakátů a symbolů a studky. Ti budou do parku vpuštěni bes vstupenky,
tak m amSfc»® OetatBÍ studenti budou sát vstupné se
a nestudenti za 6,« •
A jak bcde vypndat náš průvod?
Jak jistě víte, vypsal před časem CV 8sm několik csm za aejlepši návrh a realiea®
e i ps^Svodu® Svou koncepci předložil pouze i>M Král švanda, t«k v tom předkládáni
zde pokra&tji« Vpředu půjde 5 krásek nesoucích, iniciály našeho institutu, za nimá
¿alŠi dvá» s nápisem Chemie sobě, za kterým bude tlačen invalidní vozík s mužem
po výbuch»® Dála vzpomeneme své sout&ie v kuličkách* ŽENA KESTAKSf 66 povleče své»
ho kentaura za doprovodu, kuličníků* Následuje redakSal koloběška Elixíru a. vůz
MISS CHOSMSE a nezbytným kasqparsem«. Pak bude mít volná pole působnosti veřejnost»
mSmt sde buda místo pro dar s vlastními nápady« Za nimi pojedou vozy b labora YČW8A k SNES» Pak dixilend a jejj© koruna Chemie na svém voze KRÁL se svými
čtyř. i m&něnohými přáteli» Průvod chemie ukonči zase dav®
A tel» kdy se sejdemesjiž ráno v 7,00 vycházíme od Sinkuláray, sraz v 6,30
před hmsjámóu.
-Bivoj-

ELIXÍR - Časopis studentů vSCHT v Pražec
Rofeáfe VIII »»číslo 7 /8Ä Náklad 600 výt., cena l»=*čs0
Jaroslav Jirát, Josef »&«taa«ký» J o s e f F r a n t ů K o č o v s k ý ,
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Luděk Žilka a dobří
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Jeatliž® tajte čísla vySlo před Majálesem 1966» není to
zásluhou
Vo^Kl'wžky•

