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Zcela podle příručky Kdo je kdo,začíná být na škole aktuální vydání naučné publikace tj^pu Kde je kdo .V chvatu mnohonásobného stěhování jsme již i my ztratili- dávno přehled, spolu o částí
inventáře jzískali jsme však konečně to ne jdůležitější ze všeho střechu nad hlavou.
Začněme však popořádku.Nejprve se vydal na cesty náš domácí
pán,sekretariát ČSM.Po týdenním hostování v novostavbě ve Studentské ulici se usídlil s konečnou platností v bývalé budově VŠZ.
Tam,ve druhém patře vlevo od hlavního schodiště,můžete sekretariat CSM a Slavie Chemie opět nalézt.
Elixír,který na krátký čas osiřel ve staré budově,se začátkem března přestěhoval také do Te.chnické čp.l903,a to do svého vytouženého sníženého přízemí»Naše nová redakční místnost je přístupná. ze dvora VŠZ,v chodbě za laboratořemi katedry sacharidů (tzv.
,

beiel

les.72.).Oknem vydírne nohy chodců ve Studentské ulici.Spolu s námi
bylo do-místnosti instalováno také piano, což znamená, Že jsme i zkušebna školních orchestrů.
To piano a židlička k němu tvoří také nejpodstatnější část
našeho inventáře/ .Při stěhování se s dalším používáním místnosti
zřejmě jaksi nepočítalo a abychom ji učinili použivatelnou,musíme .
do ní znovu shánět různé nezbytnost i .Nikdo by neřekl., jak velká
se může zdát místnost s pouhými dvěma okny,.je-li v ní jen jedna
židle jako v té naší.,
•
Židle už jsme na škole našli.V hlavním skladu jich mají na
čtyřicet., jenže uložených v takovém vlhku, že se všechny rozložily
na hromádku prkének.Doufáme však,že se tento,i další problémy vyřeší a že vás všechny budeme moci pozvat již v doběVyyji tí , tohoto
čísla na kus řeči nad Elixírem a další'atrákce s tím spojené.
-Elixír-
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V letošním roce byl vyškrtnut ze seznamu českých žurnálu časopis Tvár,
nebol řídící orgány začaly její existenci v dosavadní formě přikládat jistou škod*livost. Tato škodlivost má spočívat v tom, že pojetí kultury, které předkládá časopis svým čtenářům, se povážlivě odchyluje od marxistického pojetí a někteří jo
považují za katolické.
Coby řadový čtenář (nejen Tváře) z.toho usuzuji :
1) Masy pracujících nejsou ještě zdaleka imunní vůči jedu katolické kultury.
2)

Zastánci socialistického pojetí kultury se neodvažují uhájit svůj názor proti
jinému.
,...
•
>- •.

3) Keni to tak asi docela- pravda s neotřcsitclností podstaty marxistické filosofie, poněvadž by jinak své odpůrce rozdrtily pouze plody ducha jejich vyznavačů, nikíbliv administrativní zásah ahora.
4)

Není celá akce vlastně velkolepě pojatou propagací Tváře, neboí je obecně známým faktem, že zakázané ovoce je Cechům nejsympatičtější ?

Závěr : Hned zítra 3i jdu půjčit Theologickou summu, shánět seriozní
informace o katolicismu a navazovat známosti s katolíky, abych
so dověděl, oč vlastně jde, žo to nejde odbýt několika větami (dialekticky materialistickými). ^
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(odpovídá Pinkava)
Publikovaní článku o Tváři v této,podobě by nebylo správne. Iíení jistě
žádoucí, aby Elixír tiskl jen puncované a nejobjelctivnější názory, ale tento článek není ani podnětný, je to prostě hec a patří k zákulisním invektívam.
Nesporně by se měl referent starat o tlumočení faktů. Zatím ss tu jen dost
sprostě snaží uvolňovat svou antimarxistickou náladu.
Každý ví, že Tvář byla orgán Svazu spisovatelů a byla jím také financována a přes značné ztráty doíována. Jeho-plenární schůzí byla také zrušena, třebaže zdaleka ne jednomyslně, ale se značnou abstencí i s protesty.
^Další věc je, že straníci v redakci Tváře neplnili své stranické úkoly
(s. Nedvěd) a tím se i redakce rozpadala při instalaci nového následníka Tváře.
A ještě, povážlivější je skutečné ideové zázemí Tváře. Nepovažuji je sice
za ohrožení veřejnosti nebo státu, spíše ohrožovala jen posice určitých lidí v kultuře; marxiômus se opravdu neměl čeho bát z její strany. Dokonce informace o západní literatuře a umění, ačkoliv velmi silně zaměřena na neprogresivní vrstvy západního umění, vyplňovala sice vhodně naše sporé znalosti o těchto oblastech, bohužel však se v Tvári stavala dost jednostrannými sympatiemi a orientací. Je jaksi v tradici našeho umění silnější stranění pokrokovým směrům světového myšlení.
Dnes ma nase umfini zciela volný prostor pro experiment, na jehož utváření autoři
Tváře příliš neparticipovali. Vyrovnalo so takřka zázračně rychle svou úrovní
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formální a závažností obsahovou se svatovým vývojem» Jeho vedoucí orgány skutečné
mají volnou r^iku v tom, aby zabrzdily propagaci obskurnějších stránek třeba katolické ideologie. Kritika v Tváři se zaměřovala převážně na anulování zásluh .ilavních tvůrcůrikšeho.současného .umění a-na zneuznání jeho teoretiků'« AIe< i 'pokrokové katolické myšlení zůstávalo mimo sféru zájmů Tváře. K socialistickému 'demokratismu patří i to, že neposkytuje možnosti publikováni vůbec všech názorů, ale
určité kvalifikovanosti, jako to vědí i vědci. Ústřední orgány uměleckých svazů
si vytkly za úkol vytvořit skutečně soudobou marxistickou kulturní politiku a
marxistickou teorii umění a vytvořily na tomto poli veliké možnosti pro dalekosáhlou diferenciaci uměleckých koncepcí, metod i skupinových zájmů. Mezi autory
Tváře je Václav Havel jistě vynikající dramatik, to však nezaručuje oni jemu
(ani mnoha jiným), aby byl také povolaným teoretikem umění» Projevy toho druhu
v Tváři i v Literárních novinách jsou skutečně pod úroveň diskuse. Ostatně bylo
vždycky běžné, že jedny časopisy zanikaly a na jejich místě nové vznikaly a to je
i případ Tváře, jejíž nástupci se již ohlašují, takže povyku bylo mnoho a pro nic.
é
Slovo - r e d a k c e

i

Poznámka De facie měla být otištěna v minulém čísle, vzhledem k určité
jednostrannosti jejího pohledu nám Cäf.KSČ doporučil ponechat ji do tohoto čísla
a přidat k ní článek polemisující.Eovětek napsal za CZV KSC jeho člen ing Pinkava
o.as.katedry ML.
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*je předmětem sporů.Původng dohodnutý a^dávno schválený termín 6.květen
bude zřejmě změněn na 15 května.Sekretariát ÚV KSČ teprve nedávno projevil^svůj
nesouhlas s původním termínem s odůvodněním,že'Majáles v předvečer vojenské
přehlídky a státního svátku není vhodná-kombinace.
Tím se pochopitelně velmi ztížila'situace pořadatele,pražského VOV a všech
zúčastněných škol,Naskýtá se otázka,proč se sekretariát k věci vyjádřil tek pozdě (6.3.).Na schůzi CV ČSM na naší škole 28.března se nepříjemná situace projednávala á nakonec se rozhodovalo mezi dvěma stanovisky:
a) Akcep to vat termín 15.5. s tím, že .důvody nenadálé změny ter-mínu (pozdní rozhodnutí ÚV. KSČ a snad neplnění povinností předsedy ČSM s.Zavadila) budou studentské veřejnosti do 8.května oznámeny."
b)Majáles buä 8.května,nebo vůbec ne;(Tedy stanovisko' jéšte tvrdší).
Hlasování,kterého se zúčastnili i hosté rozhodlo poměrem 9 : 6 ( 1 absence)
pro první stanovisko.
•••' ' i
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Na Stavební fakultě ČVUT začne v nejbližší době znovu vycházet dávno zaniklý časopis Stavař.Členem redakce se stává náš starý přispěvatel FP,takže
přicházíme o zdrej dobrých rejpavých článků.Ncvé redakci prejeme dobrou tiskárnu, hodného vydavatele a dlouhou výdrž.
-redakce-
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Neumím si přeastavit,že by jediný komunista lhostejně pomyslel na výrok poroty,která soudila v Moskvě, prípad Siňavský Daniel.Tento čin má daleko větší dosah,ze jména ve Francii.
Tresty 5 a 7 let vyhnanství v pracovním táboře byly dány lidem,
kteří nebyli obviněni z ničeho jiného 'než ze psaní a publikování
textů,které tvoří protisovětskou propagandu - dle obžaloby,vůči
které nrěli obžalovaní námitky.
Nemůžeme nijak zapomenout Sovětskému s/azu a jeho lidu,
co vytvořili.Bylo to za cenu jejich práce,jejich utrpení,že mohli
zřídit první socialistický stát na světě,sama jehož existence
hluboce změnila perspektivy dějin.A jak bychom mohli jako Francouzi zapomenout na rozhodující úlohu,kterou hráli ve válce proti
hitlerismu,na oběti,které prinesli?Na druhé straně problém není
v osobách odsouzených,v jejich spisovatelském talentu.Jde o něco
úplně jiného.
"
Kdyby šlo o nesouhlas s tím,co tito lidé napsali,mělo by jim
to být řečeno.Pak by jejich povinnost zaplatit pokutu pro přestupek proti existujícímu zákonu o zákazu exportu jejich děl bez kontroly byla naprosto přijatelná,jakékoliv jsou mé osobní výhrady
vůči takovému zákonu.Ale jsou-li zbaveni svobody pro obsah románu nebo povídky,dělá se prečin z mínění a zločin z názoru,vytváří se precedent,který škodí zájmům socialismu víc než díla Siňavského a Daniela.
Je třeba se obávat toho,žo si lidé budou moci myslet,že tento způsob vedení procesu je nedílnou součástí povahy komunismu
a že rozsudek nad Siňavským a Danielem předznamenává to,co bude
spravedlností v zemi,kde bude zrušeno vykořistování člověka člověkem. Je nagí povinností prohlásit,že toto ve Francii není a nebude, alespoň pokud to bude záviset na nás.Politika naší strany
spočívá na některých základních'tézich - na tézi o možnosti přechodu k socialismu pokojnou cestou vítězstvím většiny,na zamítnutí koncepce jediné strany,a tedy na spojenectví se Socialistickou stranou a ostatními demokratickými stranami pro přechod k socialismu, pro jeho výstavbu a udržení.
Toto bude možné jen tehdy - jakýkoliv je význam komunistické
strany v zemi.- jetsliže strana zaručí' svou věrnost principům
politické demokracie,které jsou ve Francii tradicí,a zejména když
potvrdí', že žádná zákonodárství nebude díky' jí mít moc odsuzovat
někoho jen na základě mínění.1
Chceme doufat,že pro dobro věci která nás spojuje,budo
možno apelovat .proti procesu ze včerejška.Není naší věcí diktovat
veliké přátelské zemi co má dělat,ale byli bychom vinni,kdybychom
zatajili naše mínění.
1'Humanite,16.února 1966

Louis Aragon

přel. -st- (Impuls;Elžis) /
Věříme,že tento článek budete číst tak,jak byl psán,tedy
s opravdovým zájmem a že v něm nebudete hledat pouze lacinou
senzaci.
' -Redakce-.
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Snad bych o tom míl spíš mlčet. Byl jsem se podívat v Suchdole, Ne že bych to,
co jsem tam viděl, považoval za špatné; právě naopak. Ale stalo se u nás zvykem mluvit co nejméně nejen o neúspěších, ale i těch obdivuhodných věcech. Snad je to proto,
aby hned každý nezatoužil taky po něčen lepším. Možná, že je to sebepbrana vlastníků
před závistivými gjpeluebčany.
- .Nevím, je-li to důvod, proč je suchdolská novostavba V Š Z-téměř tajností. Nebo
aspeň mlčky přecházeným faktem. Pražští zemědělci mají novou školu, která je řešena
výjimečně v co do potřeb studentů - a málokdo o tom ví. Jako by se ti, kdo její stavbu unožnili, za ni styděli. Proč ?
~
,
Zatímco se v Praze tísní studenti v adaptovaných budovách a kolejích na různých
místech města, ne, okraji Prahy vyrostl komplexní vysokoškolský areál, kde je vše pohromadě, Centrální nádvoří je obklopeno učebnami z botonu a skla a celku vévodí výškový monoblok rektorátu a knihovny. Přes trávník je kolej pro tisíc studentů a dvacet metrů od jejího vchodu vlastní školní stadion, šestiproudá 400 m dlouhá atletická
dráha s hřištěm, tělocvična a krytý, pětadvacet metrů dlouhý bazén.
Vedlo rektorátu mají zemědělci postavenu aulu. Má rovnou podlahu °a řady křesel
pro 700 lidí. Posluchárně sé 't'o ani zdaleka nepodobá. Snad ještě Laterna magika by se
jí mohla vnitřním zařazením blížit. Slyšel jsem tam koncert Jazzového tria Lucíka Kulana" s Richardem Kubernátea a Yvonnou Přcnosilovou. Spolu -a nimi recitoval Jiří Ostermann básně ze svých pořadů z Violy. Jiří Ostermann je totiž nyní vedoucím klubu VŠZ,
který správa školy studentům zřídila v jednom křídlo koleje ......
Trochu teskně či spíš bezmocně mě uprostřed toho všeho napadaly takovéhle otázky : Když tohle všechno šlo u jedné školy, proč to nejde i u ostatních ? Proč, když
se stavěly nové školy v Dejvicích, musely se stavět koleje až na Strahově či na Větrníku a tělocvična už vůbec nikde, c bazénu pro vysokoškoláky už ani nemluvě ?
Copak je za stejné peníze nabylo možno postavit místo činžáků nad Kotlářlcou ?
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0 kolik se přiblížilo uskutečnění našeho klubu ? Jeho místnosti tvořily součást Vysoké školy zemědělské, škola se odstěhovala a místnosti po ní zůr
staly. Jenže zavřeno.
:
A od loňského května se dozvídáme střídavě z .úst představitelů rektorátu, OSM a KSČ VĚZ stereotypní větu : "Budeme o tom jednat", aniž by se pak
faktický stav věcí pohnul o kousek kupředu. A tak, i když máme peníze i óhuí,
"zůstává klub, který byl jedním z hlavních volebních hošel Celoškolského výboru ČSII, stále v nedohlednu.
Jo zvláštní, že orávě VŠZ. škola, která svým studentům dopřála klub
prvotřídní, nedokáže pochopit potřebu jiných.
rod.
0
t
V S K U T K U
Z A J Í M A V Ý
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zvyšování zájmu o studium zavedli na katedře organické technologie Chemické fakulty SVŠT v Bratislavě. Za každou neomluvenou hodinu zaplatí student 15 Kčs !
Časem, se však.zjistilo, že na vybrané 'pénízô nemá nikdo dost dobře právní nárok
a peníze sé budou postiženým vracet., Také ve vedení katedry nastaly personální
změnv.
*
•
ECHO
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*
bratislavských vysokoškolákov

V letošním roce byl na naší škole zaveden opět jeden ze zkušebních systémů,
vyhovujících akademickému stylu studia lépe než dosavadní. Zkoušky ze zimního semestru již nemusí být zakončeny před začátkem dalšího období, nýbrž společná uzávěrka za oba semestry je nyní definitivně 30. září. Tuto relativní volnost lze
se strany studentů jen uvítat, diskutabilní zůstává stále otázka, jak dalece je
právě zavedený systém vyhovující pro prvé ročníky, setkávající se s tímto typem
studia jako s něčím zcela novým. (Některé středoškolské formy studia se bohužel
naopak vyskytují i na naší škole, ale to je jiná otázke^
Nelze sice ještě dělat nějaké konečné závěry, vyplývající z výsledků zkoušek za zimní semestr, ale situaci snad trochu osvětlí několik čísel. V polovině
března byl asi takovýto stav zkoušek na jednotlivých fakultách :
FAT - zk-iušky mělo složeni 30 % posluchačů
FPT 10 %
* FOT 10 %
FTPV10 %
FAE 10 % tedy čísla, opravňující k troše zamyšlení.
Jako příklad dílčích výsledků zkoušek ze základních předmětů budiž uvedena situace posluchačů FAT na katedře matematiky :
1) 2 lidé se nedostavili
4) 3
7) 4
11 nevyhovělo (0 opravilo)
6 (0)
5 (4)
» 6 splniln řádně
10
12
2) 8
8) 3
5) 4
8 (D
5 (1)
9 (2)
6
10
6
6) 0
3) 1
9) 1
S (0) 1
7 (1)
12 (D
ľ
11
10
5
Je tedy zřejmé, žej zbývající termíny (duben, září) zdaleka nemohou »bsáhnout kapacitu žádaných poku.?ů (kolem 40 % lidí ještě neobstálo). Katedra vyšla
studentům vstříc v tom směru, že povolila zkoušky za zimní semestr i v řádných
termínech za semestr letní (t.j. v červnu, červenci). Tím se zřejmě počet studentů, připadajících na jeden letní zkušební termín dosti zvýší, což jistě nebube právě příjemné. Jsou tedy oprávněné obavy, že,pc 30 září nebude bilance radost
nější než loni, ba naopak úmrtnost se pravděpodobní zvýší.
............ .
~
Hans Kurz
Konečně byl schválen vysokoškolský zákon. Z kusých informací v děním tisku
lze tunit, cč vlastně jde. Ta naší škole byl zkušebně - před celostátním uzákoněním zaveden systém tzv volných termínů. Má umožnit studentům, aby své zkoušky
skládali tehdy, kdy jim to vyhovuje. Uzávěrka zimního semestru je ař 30. září.
Aby tenťt systém studentům pomáhal, musí sami odpovědněji studovat a musí mít mež
nest si podle svých potřeb termíny plánovat. Je-li v "prodlouženém období" strikt
ně vyhlášen stejný počet termínů jako dříve, jen s většími mezerami, přispěje toto zředění jen k přecpání některých termínů zoufalými studentíky a znechucení pedagogů nad tímto návalem. K vytvoření optimálnější situace by snad bylo možné i
jiné řešení, přijatelné pro každou zo zúčastněných stran.
- pio Otázka výuky 4 . ročníků.
Normální výuka má trvat 15 týdnů (1.3 - 15.6.). Abykmohly být uskutečněny
turnusové laboratoře na konci semestru, je výuka zhuštěna do 10 týdnů, proto se
každá vyučovací hodine prodlužuje o 30 min. (popřípadě je počet vyučovacích hodin
ekvivalentně rozšířen). Nejde te:-y o žádný úskok se strany pedagogů a situace zůsbává časově i množstvím probrané látky stejná jak" dříve.
Hans Kurz

>

27. března byla v Galerii Vincen-
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ce Kramáře v Praze 6 otevřena výstava
surrealistických koláží Karla Teigeho,
Teige byl teoretikem surrealismu

c

apcetismu i Před druhou světovou válk»u

byl členem Devětsilu/a spolupracoval rovněž s V* Nezvalem. Jako jeden z mála jaedovedl rázně postavit proti procesům v SSSR v letech třicátých. Byl proto označen za trockistu a byl za neho považován i ps osvobození. Po celou tuto dobu žil
v ústraní a stýkal se jen se svvnai přáteli. Zemřel v roce 1951 za poněkud záhadných okolností« V poslední době byl flpět doceněn a hovoří se o vydání jeho dvou
posledních děl.
Výstava je první výstavou Teigeho koláží a obsahuje asi 1/3 jeho díla. Po.f
*

trvá do 27. dubna a je otevřena denně mimo pondělí od 9-12 a 14-18 hodin. Upozor
ňujeme, že výstava není vhodná pro mládež do 15 let.

ŽA VÁLENKU-
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Vysokoškolský okresní výbor Č3M v Bratislave zalomil vlastní zpravodaj
či spíše časopis, nazvaný ECHO bratislavských vysokoškolákov. Ma rozdíl o^.osmi
měsíčníku VOV Praha, vychází ECHO každých 14 dní a vzhledem i obsahem se snaží
úlpěšně konkuroval Studentu. Někdy zřejmě zachází i dál^ neboí:
"Trestné oznámení na časopis ECHO poslal Okresní prokuratuře Bratislava
město Ján Kováč ' z Bratislavy. Žaluje redakci ( podle § 244 ) z přestupků proti mravnosti za uveřejnění textu písně "Studentská halenka" v 1. čísle a reprodukce Pieassova obrazu Život na titulní straně 2. číslh. ( Viz Práca 3»III.66
"Nahoty v tlači.Gratulujeme!" )
Připojujeme se ke gratulacím ECHu. 0 podrobnostech řízení vás budeme
promptně informovat.
•
•
- darf -•

l (>Ú/zua
Jak jsme již poznamenali, sešli se 6. - 9. března v Pardubicích redaktoři fakultních časopisů z celé republiky. Kromě navázání četných oc obních kontaktů mezi časopisy bylo konkrétním výsledkem dvoudenních jednání založení prarcovní komise Vysokoškolské rady pro' časopisy pod názvem Koordinační a informační středisko čili K'1'S. Jeho úkolem je udržovat kontakt mezi časopisy a hájit je
pomoci VŠR proti neoprávněným zásahům zvenčí. Členy KISu jsou dva členové VŠR
a pět zástupců fakultních časopisů.
Budiž jim úřad lehký!
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UPOZORNĚNI: •.

Zhodnocení mimořádné školní konference C.SM. přineseme v příštím čísle.
- red -

Myslím,Ž3 jako kolegove stopaři umíte ocenit vzrušení,které autostop poskytuje.-Každé stopnutí je novou výzvou-rozhovor s novými lidmi,nové cíle.Je také
vzrušující tím,že je nebezpečný;ačkoliv sám jsem nikdy neměl žádné potíže,když
mi někdo nabídl svezení.Někteří moji přátelé byli všelijakými způsoby obtěžováni
a napadáni.Zpravidla je to ovšem nebezpečnější pro člověka,který zastaví a vezme
vás.Na začátku léta 1963 svezla jedna žena v Connecticutu stopaře,který ji pak
zabil a oloupil.Výsledek byl,že až do konce léta bylo v Connecticutu skoro nemožné stopovat.Taková situace nastane všude,kde se stane nějaká podobná příhoda.
Ostatně jeden Francouz mi řekl,že příčina, proč--se ve' Francii tak těžko jezdí
autostopem,je ta,že lidé stále mají z cizinců strach pramenící z potíží,které
Francie měla s Alžírskem.
Stopováni na hlavních dálnicích ve Spojených Státech má často své problémy.Většina hlavních silnic,které se nazývají turnpike nsbo thruway,má na každém
příjezdu a výjezdu stanice,-»kde musí každý vůz zastavit a zaplatit určitý poplatek. Jediná" silnice podobného druku,kterou jsem našel v Evropě,byla autoroute
Esterel-Cote DJÍzuř v jižní Francii.Tyto dálnice mají většinou čtyři proudy,dva
pro každý směr.V některých státech není rychlost omezena ,alj většinou je limit
100 až 2c0 km za hodinu.Na takové dálnici musí stopař stát několik set metrů
před vjezdem a snažit se tam někoho zastavit,protože na dálnici samé není stepování povoleno .Bude vás snad zajímat, ž§ během svých cest^autostpem po tSpoje- .
ných Státech jsem neviděl žádného zahraničního studenta používat při stopování
vlajku jeho státu.Co se užívá,dokonce často,je nápis oznamující cíl cesty,
Abych se vrátil k dálnicím,jsou to výtečné 3Ílnice,kde může stopař dělat
100 km za hodinu po 10 až 12 hodin.Každých 70 km je u silnice restaurace,něco
na způsob restaurací,jaké najdete v Anglii podél silnice M-l,
Jsou ovšem také silnice bez poplatků,na kterých je stopování také zakázáno,ale úřady přehlížejí prohřešky.Tyto silnice většinou nejsou tak dobré jako
dálnice,ačkoliv v některých státech,jako třeba v Michiganu,se ani na dálnicích
neplatí poplatky.V Kanadě,pokud vím,se na dálnicích neplatí a autostop je povolen.Auta tam jezdí velmi rychle, a stopování je snadné,stopovat na jihu Spojených Států není moc dobrý nápad.Nikdy bych to nedělal.wj-zinci js.ou tam často
podezřelí a člověknemá žádnou záruku bezpečnosti,zejména když vás zastaví místní úřady.
Stopaři tadyrilívajívětší potíže s hledáním noclehu než.v Evropě.Mládežnických nocleháren je méné a jsou daleko od sebe.Nocleháren YMCY/ KřesTanské
sdružení ml o dých mužů-je hodně,ale stojí; 3 ,50 dolaru za noc'bez jídla.Laciné
hotely,tak laciné,jako v Evropě,neexistujífnejlevnější dostupné hotely stojí
kolem 4 dolarů.Já jsem s několika svými přáteli objevil způsob,jak se vyhnout
placení velké částky za pokoj.Místní policie přijme stopaře na noc a zamkne
ho v cele.Když jsem stopoval v Kanadě a nemohl jsem najít nic laciného na přespání ,strávil jsem noc v místní věznici.Cela byla čistá ,ač nepříliš pohodlná.
Moji přátelé neměli to štěstí.Když zkusili zůstat na noc ve springfieldské věznici v Illinois,dali j.e do cely se-skupinou tuláků a opilců.Když požádáte ,policii o útočiště,nic tím neriskujete.Prostě jdete na policejní strážnici a :ře- •
knete-,ženemáte kde nocovat.Zapíší vás jako nocležníka a tím to všechno končí.
Nejlepší cesta,kterou jsem kdy udělal,byla v Itálii,když jsem stopoval
k ffá padni mu pobřeží a chtěl jsem jet do Paříže.V Janově mi zastavil mladý poručík kanadského letectva a řekl,že jede do Barcelony a pak mne vzal do Švýcarska do Ženevy.Jel dále do hor na túru a nabídl mi,že mě vezme s sebou,ale
nebylo mi dobře a musel jsem letět zpátky do Londýna.

i

Jeana věc,kterôu jsem zjistil a která jnůže; být velmi povzbuzující a zajímavá pro začínající stopaře, je,že kdykoliv v^ci vypadají špatně',nejbo začíná
být pozdě a 'uvázli jste milion mil odnikud,je zima ajste unaveni a všechno je
špatné,anebo nemůžete'sehnat, místo na přespáníjnikry nemáte ztrácet naději nebo se nechat deprimovat.Problési se vždycky vyřeší sám.Věci se vždýcky zlepší.
Vždycky vám zastaví auto,když už jste,zoufalí.Aby stopař opravdu vychutnal . stopování,musí být oproštěný,bezstarostný,vždycky optimistický.Soudím,že tohle
je klíč k , úspěchu ve stop ování-.. Abych to řekl stručně nebo shrnul tuto stopařskou .filosofii:žádnéj strach!
Jak asi víte,kolem příjezdů k trajektům a tam,kde přistáva-jí,3e velmi
špatně stopuje.Když jsem jel trajektem z Puttgarten v Německu do DáEska,bylo tam rta'-druhé • strar-ě přes 20 lidí,kteří čekali na svezení .Nemělo to vůbec'
smysl.Většiiaa nás jela vlakem do Kodaně,Někteří tam zůstali a čekali na stop
celcu noc.Totéž se stalo u trajektu z Helsink do Helsingborgu ve Svédsk»,
ačkoliv to nebylo tak zlé.
A ještě mimochodem,jestli někdy pojedete do Barcelony nebo jinam do
Š^nělska Ha býčí zápasy,nenechte si od nikoho vnutit,že vám sežene lístek
Jsou tam kolem arén desítky bezostyšných lidí,kteří vám nabídnvt , že za malý poplatek koupí lístek a seženou dobrá místa.Jsou to ovšem podvodníci
/to jsem zjistil tak,že jsem se sám stal jejich obětí/.
' David Levine
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Vykopejte si na zahradě příkop, hluboký ták asi
po ramena. Naplňte ho do poloviny vodou a pák si tam
vlezte a buclt£-v tom dva tři dny, aniž bys.te oka zamhouřili a s prázdným žaludkem. A

na vás nějaký blázen

střílí zblízka z pistole a z kulometu.
o O o
Vaši zepri. to pořád přijde laciněji.
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jak to tam vlastno vypadá
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Je to dálkový pochod pořádaný redakcí časopisu Turista.
KDY í '

první neděli po velikonocích, 17. apríla 1966

JAK i

pěšky líebo za vozem

KOLIK :

délka trasy ICO 000 (slevy sto tisíc) staročeských loktů = 62 km, což
lze zvládnout od slunka do slunka

KUDY

Praha - Jílové - Nov ok lov - Prčice

:
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při"'východu slunce na okraji Prahy v Komořanoch (autobus 117) - to je
asi v 5 , 3 0 - 6 hod. středoevropského času
-vlakem, příjozd do frahy joště přod půlnocí
slaví letos 600 let wóho vzniku

lok teplého čaje, pamětní odznak, speciální pohlednice
V CÍLI
ZVLÁŠTNI PREMIE : získá no¿vzdálenější příchozí, nejpůvabnější chodka, nojstarší
kmet a nespočetnější došlá parta
PŘIHLÁŠKY : na sekretariátě ČSM co nejdříve
POZNiÍMKA ;

netrénovaným, slabým a lazarům je vstup zapovězen.
x

x

x

Vážení členové».
"slušnost mi velí, abych vás nenazval pacholci, protože jsou mezi vámi i
individua, ktorá so zúčastnila APUCHu. Ti z vás, kteří tak.,neučinili, mají jedninečnou příležitost potvrdit své neobyčejné kvality na Stezce, ktorou pořádá strojařské
plémě, v Jeseníkách«
Doufám, že povzneseni jarom a podobnými neřestmi opustíte své exikátoiv,
křevule, drahé polovičky a jiné nepříjemnosti a přihlásíte se do 5. dubna na sekretu ČSM.
Mám dojem, že by bylo žádoucí, aby se banda chemiků, přihlásila-na jednu
trasu, neb v kolekti/u je síla. Protože na poslední stezce byli Chemici koncentrováni naposlrdnítrase. mohli 'bychom to zopakovat i letos.
X .

X

X

.KU1, ''ť-ll ' ¡U JÍ11v-1'
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V letošním roce poprvé budou průkazy prodávány bez zdlouhavých.komplikací přímo
-.rostřednictvím CV CSM.

i

Nai naší škole byl prodejen průkazů pověřen TASS. Průkazy tudíž obdržíte na Sinlculárně č. 71, úřední hodiny denně kromě soboty a neděle od 12 - 13 hod. a večer
od 19 - 20 hod,, jinak též každý čtvrtek na schůzích TASSu v joho (a Elixíří) klubovně, která se nyní (definitivně) nalézá na býv. VDZ, V suterénu vpravo, č. dveří
73 (nedaleko učebny 68 los.) na katedře sacharidů.

Sz

Průkazy mohou obdržet všichni zájemci.od 15 lat- (tedy i nesvazáci a nehasiči) po
předložení občanského průkazu a zaplaceni35, -'Kčs v hotovosti. Doba platnosti prukazu jo od jeho zakoupeni do 31.10.1966, kupony na 3000 ,tur.
• Stručně něco z řádu Autostopu 1966 :
1) průkaz platí i.v Polsku" .

... ."•»',,

.

;

2) pojištění pro dvoustopá vozidla proti havarii (až do 20 000 Kčs), motocykly nejsou
pojištehy
3) při zakoupení turistické ••známky za 3,- Kčs možnost použití turistických ,slev jako
člen ČSTV
,1
., " '
,
y, (Í'
4) zstavení si stopař nesmí vynucovat, smějí se stopovat i náklaaáky a ostatní vozidl
soc. sektoru (což se dříve nesmělo). Ovšem řidiči ÓSAD mají stejné nařízení, to se
zrušit nedokázalo
5) průkaz je stopař povinen předložit řidiči vozidla, který si jej ponechá po dobu
jízáy
6) po skončení jízdy odevzdá 3topař řidiči kupóny podle ujetých kilometrů s vyznačením státní poznávací značky vozidla
7) bližší podrobnosti při zakoupení průkazu.
0
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Jak známo, lze si zakoupit na sekretariátu
ČSM legitimaci, opravňující
zakoupení vstupenky do divadla s 50 % slevou. Sien ČSM zaplatí za legitimaci
2 Kčs, nečlen 10 Kčs.
,
Na její konkrétní-používání jsme se zeptali pokladních některých pražských divadel :
D i v a d l o
v
K a r l í n e :
Nikoliv. 50 % sleva na legitimaci či index u nás neplatí. Vydávají so
pouze režijní lístky v případě, že představení není vyprodáno, a to ještě, závisí na divadelním inspektoru, zda režijní lístky povolí vydat. 0 tom se studenti mohou informovat v den představení od 19 hodin.
(Pozn. redakce : Pohleď na tabuli vyprodaných míst nás ujistil, žo tato možnost je pouze teoretická.)
i,
T y l o v o
d i v a d l o :
-

Paní pokladní o "extra" legitimacích vůbec nevěděla.. Stačí indox, a to
v den představení, je-li ještě lístků dost, jindy, jc-li lístků málo, asi hodinu před představením, 3volí-li ředitel.
v
V některých dalších divadlech nám pokladní řekly přibližně totéž. Z toho
se dá usoudit : Určujícím faktorem je zákon poptávky a nabídky. Zbudou-li
nějaké'lístky, pak pouze galerio nebo k stání. Není-li zájem, lístky se seženou lehce, ovšem podívaná je ekvivalentní malému, zájmu. A je-li zájem velký
1
a je na co se- těšit,
legitimácie-,
i .
index
'
"pák je
t1'.--.
-.»..- ' *
•1 pro kočku.
jř-'
Paradox ? Jso.u tedy legitimace na,slevu jen z. nouze c;tnost' ?.
Napište samí," jaké máto zkušenosti.

-STUPIDNÍ—POVÍDKA-
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Sluncem ozářená cestička' v ně jakém
parku. Z obfu stran je sevřená hradbou ostříhaného živého plotu. Je úplně prázdná. Ze záhybu cesty vyběhne dívka. Zdá
se, že cosi hledá. Je světlovlasá, oděná.v úplně bílé šaty,na nohou má bílé
střevíce. Odběhne vpravo vedlejší pěšinou, Zmizí a za chvíli se zas vrací.
Má úporný,téměř uštvaný výraz. Proběhne vlevo kolem nás.
Z brány potemnělého parku vyráží bryčka. Je prázdná a bez koní. Vůz nemá ani oj. Na kozlíku sédí.' dívka. Tváří se jakoby poháněla, levourukou se
drží sedla, v napřažené pravé má řídké čertovské pometlo. h trhá jím stále \
vzhůru. :Zdá se, jakoby nemohla spustit ruku. Jíezi branou a silnicí je příkop',
přes který vede malý mostek bez zábradlí. Bryčka naň najede šikmo a náhle se
zastaví. Při pohledu odzadu, je zřejmé, že pravé přední kolo asi trčí ve vz.du
chu nad příkopem a nakloněná bryčka visí nápravou na, kraji mostu. •
Tentýž vchod do zahrady, bez bryčký. Stuhou ze slaměného • klébbuku
odvázanou, váže dívka dva zajíce k sobě. Chvějící se pár cuká zadníma nohama
a dívčiny šaty se^líně pářou. Zajíci jsou k sobě přivázáni zády . tak,že
jejich hlavy směřují jedním směrem. Když dopadnou na, zem kácí se podivné spojení ihned na bok, ani jeden ze zajíců

není schopen udržet se na všech č t.y«- •
jf

rech. Bezmocně se válejí po zemi. Občas kvičí, Dívka po chvíli přináší ze "
šera mezi s.tromy zahradní konev a kropí oba zajíce' vodou. Zdá se, žt.'si toho nevšímají. Konev se Vyprazdňuje, voda přestává téci. Dívka bere konev
za hrdl» a utlouká jí spoutané zajíce. Snaží se jim trefit do hlavy hrancu
dna. Pár skáče do výšky. Živý zajíc se snaží uniknout a vleče na zádech mrtvého. Dívka jej zahání do rohu mezi otevřená vrata a zeä.
Konev se napřahuje, zvedá, ruka letí dolů, konev se napichuje na hrot mříže. Zajíc kouše

i y*

Ajás^

f

M

u

v ^ }

nrjhy, která se'-'na-něj snaží šlápnout. Dívka si sedá, slabé Ach a prohlíží
si nohu. Kolem .k-tníku jí začínají poletovat motýli. Zbytek v/dy v konvi se
mísí s krví ze cna a kape ns dívčiny šaty. Velké rudé skvrny.
Dívka běží zpátky do hloubi parku.Má na sobě jen kombiné,.v ruče drží
nové dřevěné hrábě hrable® vzhůru. Hrábě olíČas zavadí

lístečky stromů. Náhle

se zaseknou o neviditelnou větev. Dívka je za ruku stržena prudce dozadu, zavrávorá, pouští hrábě, ale přesto padá na cestičku a, zůstává ležet naznak,
hlavou ve" směru běhu. Přichází velký chlupatý černý pes^ irský tariér nebo novcf ounálahäaa • a dychtiyě ji-požírá, část obli'čeje. -Dívka se; nehýbá; Pes se jí
opře předníma• pr.ackama o hruä, odtrhne ji pravé uch«

radostně zašrtěká.(

Před- psa-.ps-dne náhle ¿hora .obrovská kulatá ryba. Při pádu zavadí psu
ocasem o-nos- Pes uskočí na"-krpj cestičky a "začne ihned hrabať směrem na kápra
a ležící'dívku trávu s kusý drnů. Přestože od páích nohou vyletuje gejzír černé
hlíny, na dívčině, těle zůstává jen tu a tam kamínek. Každý usedá žvláší- a velice pomalu na jemnou látku kombiné. Zdravá tvář 'děvčete začne náhle temnět až
úplně zčerná Či. zfialoví. V úš'tcch se jí objeví vypěněné zuby a povytažený naběhlý jazyk. Pes už dávno znixiel. Po obličeji, který je ve velkém zvětšení,
přeběhne pavouk. Zdá se velký a odporný. Několikrát- se vrátí,až najde špičku
'' •:1
i " ' ' •' •¿'"•''í > '•
! ' '
/' "
'• , ••
nosu a strne'ne. r_í se zdviženým žadečkem. Pomalu vypustí dlouhé bílé vlákno,
které vítr

>'

nese nad zakrvácené šaty dívky. Pavouček letí. stále výš á dele vi-

díme další cestičku á! le-íící bílou dívku a další; celé pole pedlých bílých
dívek.

' •'•',"
'-
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Počet členů vládnoucí strany K.O. v retmblice Nová Samoa (dříve Plavecká ostrovy) se povážlivě-snížil pr neoáv.né kontrole členských průkazů, kterou
provedlo• vedení strany. Při kontrole průkazů se to-t-iž zjistilo, že téměř" šedesát'procent členstva neplatí řádně své členské příspěvky a bylo proto v souladu se stanovami strany vyloučeno. Stop.
-
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Jakákoliv podobnost je čistě-náhodná

\%

—->

i m

K-e dni 14. 8. 1966 09:14 hod. bude provedeno zlevnění koňských sedel dřevěných celkem e 1,4$. Zároveň se
k o. 5. 1966- ruší jejich jeťliná prodejna v ;ČS5E v Liptovské Lavé. Vzhľedem k zlévnění sedel dřevěných provádí se
současně zkvalitnění cen koňských sedel knžených, • která
se ccékává zvýšený zájem a jsou prot» považována za luxusní
Chw.

'¿-«J5
fo/coifo n v

("detektivka" na pokračování)

,..svými vytřeštěnými zraky na neurčité místo /čili do blbá
f- pozn, red./.
*

v'

Zde je třeba dodat, že stucínt Kalnusek byl /jak již i
známo 'od" as.' Bábrdlehc/ stud^tem nadmíru snaživým a přičinlivým. Chodil pravidelně na přednášky a soustavně se učil.
Jen v těch laboratořích mu to nějak poslední dobou

nešlo,

a tak nusel Kalousek pracovat přs čas. To, že zameškal dnešní přednášku, bylo asi zaviněno již zmíněnou strašlivou- událostí. Nebo snad něčím- jiným???-?-?
Jindy bledý Kalousek vstoupil do laboratoře s barvou toho nejbělejšího• mramoru
ve tváři.
Inspektor, pase se napanickín
strachu
>
v
i
•.ubohého studenta,
• se rozkošní oky protáhnul a se .sarkastickýa přízvukea se zeptal :"Tak nám povězte Kalousku, v kolik hodin jste včera opustil- zdejší laboratoř". Studnjet se roztřásl ještě více,

neboí

tvář

inspektora i způsob jeho řeči mu stále více připomínala doc. Lipskího a tím i jeho
poslední a nejtěžší zkoušku.

. < \ ...

Poeičujíc důležitost své. odpovědi nemohl přes nejlepší vůli Kalousek.otevřít é
svá velká ústa se žlutými zuby. Vědél již, ze došlo k záhadii® události snad vraždě,
avšak bližší podrobnosti dosud unikly jeho sluchu, jméno oběti mu t'ž nebylo známo jakož i její pohlaví.'.
Inso. Butský vida nelíčené rozpaky pravil:"Je libo cigaretu9", a otevřel svou
stříbrnou cigártašku s významným pohybem. Kalousek popadl hbitě nabízenou cigaretu,
neboí s oblibou kouřil z cizího. "Ano laboratoř jsem včera opouštěl poslední"r pravil konečně, " Dělal jsem totiž již po páté analýzu vzorku dusíku a opět bezúspěšně.
"Jak však mi vysvětlíte, že jste musel překročit pracov-pí' dobu" otázal se -Butský.
"To je^ totiž ne jblbější práce".
S výrazem neporozuiMěpí; ve tváři-poznamenal si insp.

Butskv

do sv'ho notýsku:-

"Vyšetřit na kompetentních, místech příčiny obtížnosti analýzy dusíkatého" vzorku"..
"Můžete milici, kdy jste -tvčera opustil laboratoř9", pokračoval insp. Bmtský.
"No to Váni můžu říct jen velice přibližně - nevlastním totiž jdoucí hodinky.;Mohlo být něco okolo šesté.''' *

«

Tu se však objevil "na jeho tváři radostný výraz a vzkřikl:" Ba-ne! Můžu vám to
říci zcela přesně, šel jsem totiž do blízké restaurace na pivo /Nutno podotknout,
že pivo bylo snad jedinou slabou stránkou studenta Kalouska/ a tam otvírají zrovna
šest hodin, takže když si spočtete jak dlouho to trvá pěšky ze

školy

do restaurace,

mžete vědět přesně, kdy jsem odešel, neboí .jsem šel rovnou cestou tam a přišel
.jsem zrovna když otvírali - výčepní akorát vytáhoväl roletu.
Insp. Butský podiven ťbuto. pohotovou dedukcí vytáhl nntes. a pravil: "Jak se .jmenuje ta restaurace?"
"Je to prosí¿"Dlazdičská" ve stejnojmenní ulici za rohem'1.
"Jak dlouho'jste tam byl?" '
Zkroušená-a s ruměncem ve tváři pravil Kalousek :"Až do t-* doby než zavřeli"
"A j ta-pomyslil si •Butský, "pěkn^ .ptáček! Budu muset někoho poslat do^laždičskr
restaurace". Jestliže tam Kalousek byl tak d.l^uho, mohl si i "stě vv ř-e pní, nebo kdokoliv jiný všimnout lecčehos zajímavého". "Můžete mi říci, zda .jste určitě. z&>1 .při
odchodu" zeptal se ještě Butský Kaliska.
"Zcela .jistě, klíce'-jsem pak. dal as. Bábrdlemu do -abinetu"
*
*
Ž
'
.i
' -*.
';

9

"A ničeho -zajímavého jste si ne-všiml "

"

"Ne, 'Týl "jsem po celodenní práci naprosto oddělané j a když .jsem to .ještě pře tah,
nejišl jsem pak už vůbec zájem si .ještě něčeho všímat" - pravil Kalousek dr^e, neboí
z něho již. spadl původní strach.
"Okna byla zavřena?" - pravil insp. Butský .dále neumdl rva-jíc.
"Nevímí' opravdu nic si nepamatuji". Ťo je zajímavé, pomyslil si Butský, buri. neví
opravdu a nebo nechce nic vědět - zde by mohla být .st»pa. Kalouskovi však právě povolily nervy" « • zakřičel^"-- Poslyšte, proč jsem vlastně vyslýchán9 Slyšel jsem, že se
zde něco stalo, snad'dokonce prý vražda, avšak co .já s tín mám společn-'ho9!! "Chci.
znát pravdu, jen pravdu, řekněte iii co se stalo.
"Tak dost!" - zařval Butský, "u-lidně.te se"."Myslím si, že vám mohu skutečně s kli4^
děia říci- o e---jeg. Stala se opravdu vraždy a podle předběžného výslechu as.- Báhrdleho, jste opustil včera jako .poslední laboratoř a navíc jste byl prv několikrát viděn s obětí. Nyní již víte vše a aby se náhodou to, cc jsem'Vám řekl nedostálo do
úst nezodpovědných, neb o t nám záleží na prozatímním utajení věci,.budete nán ihned
do vazby.-Fojcíte .prosíse ¡jnou!".
CAPITULA.-TERCIAĹNÍ : výsledek soudní-pitvy /nikoliv píltky/

MYTIM.„„•„„„,.,...

Insp. Butskýsi prohlížel, fotografii mrtvé dívky. Zavražděná byla velmi hezká
dívka-, černovláska, .střední postavy, nápadně hszk-ch černých podivně smutných očí.
Ihngď bylé .zjištěna je'jí totožnost, ^yla to studentka prvního ročníku Blanka Štal-icka. Nebyla z Prahy^a .bydlela na strahovské koleji. Ačkoliv býl již druhý den po .její
smrti, nebyli o tom

dosud její rodiče vyrozuměni. Cely případ se dosud tutlal.

Kromě as.:Bábxdleh-.\a: Kalouska žil celý. ústav pouze v domněnkách, z nichž ne j třídnějších- rozměrů, daleko- přesahujících pravou skutečnost dosahovaly teórie s. uklí»/
zečky.

byl,; '7?ívp. řéSo^c., • cT'co,3CaiCftyJo důkladně prozkoumáno policejními

slídily všeho druhu od fotografů až po daktyloskopy. Zavražděná^ byla pak odvezena nepoužívánzadním vchodem z Hykovi ulice rovnou do soudní pitevny.
Nyní očekával právě insp. Butský zprávu z pitevny a žmoulal při ton jedinou
dosud hotovou fotografii zavražděné, která byla až nápadně hezká. V tnm-zvonek a •
přichází zpráva z pitevny.

- pokračovaní příště-
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byl letos jeden z nejkachekranovatějších.Slova z kachekranoveho
Elixíru:"Standa nic nestojí a to rozhoduje" došla svého-naplnění.Sešlo se
utěšeně vtipných masek,takže- komise znalců,hodnotící soutěž o nejlepší
masku měla těžká postaveni.Jednodušší práce byla s výběrem Miss Kachekran,
kde kom? se neváhal?, ani chvíli,. Její rcznodnutí byl» publikem nadšeně přijati.pouobrá ncdšeni vyvolal i imatrikulační projev novopečene Miss,,jakož i
další 3h-~í7s. která byla v souvislosti s volbou Miss Kachekran vyváděna.
ľai.'-i čist prograrr.ijpřiprever.eho tvůrčí skupinou ŠŠJ ,proběhla po
půlnoci. ľ.>deXv uvedene na módní přehlídce n.p. Roucho si podmanily publikum svou elegancí;vkusem a láci a dá se proto očekávat,že již brzo budeme
•potkávat hr^'*ry gpxfu,tuto důležitou vrdtvu naší společnosti,ve speciální
vyhrncvací °nkrifnimrody--? ovce zajíců- v zářících červených sakách a na
našich plážích se upalovat dávky v plážových kostýmech vyrobených z pot-•
nic1" triček pic hubníky. Závěr programu - utkání SK Polaban versus Universita Kembri
b; Lo předčasně zakončeno zničením míče; Polabané zvítězili
Krrhekran 1 ričil v raních hodinách po různých pražských tramvajích.
-s
Trawaj,která odvážela dcrvů ::utora tohoto kecu
e
r
pr-jížOels. -Prahou'",a. zpěvu,kouřeni a hulákání •
i
osazenstva. I sáta průvodčí s? přidal k r.ašemu
e
\
volání Sobol, nehne byl chemik. A skoro až
-b
o
r
za svítání .i1 stala pro nás dobrá noc.
y
a
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Zátiší obzoru mořské hladiny se zadní částí neznámého vojína se zastrčenou
kopretinou a dýmající lodí
v pozadí-.

Byl; -sora na -první trai:e,rli jsme
hodně,ale ne zas to]i.:,abychom ztratili
humor. E'ŕnó j rane dojeli p*es Paříž a
Dobříž do Uštěká,naj§dii se. napili .
hymnu zapěli, pokřik zařvali a vyrazili. Traímistr se nám staral o ubytování a oblíbené deserientační vložky, já a Andula jsme se ztratili a přijeli
do Dubé fekálním vozem, estatní přišli večer, kdy jsme se připařili a dali
dohromady čá"t stanov TiSSu. Byla tam i 2. trasa a pozdě v noci, vyzpívaní
a unavení jsmii usnuli v propůjfené stodole. •
D:uíý den jsme šli furt a nikde hospoda 5 á nikde hospoda, až večer na
Kclcoříně; kde se šbšli všiď.mi Apucháři. Polovička spala z'de, polovička on de; onde bylo plno čv.ndráků v hospodě a paní alergická na naše sprostonárodní písně; zde;I:de jsem spal já, byl sprostý vedoucí, kolotoč a školeni požární kůoDíky naší hasr.čské tradici jsme se s požárníky ssbratřili a jen drobné incidenty, které zde nechceme popisovati kazily náš vztah.
Neději jsme zahájili prohlídkou Kokořína spestrenou hádkou o slevu,
posléze jsme prohlédli pouífkde nám cikánlcy vnucovaly podprsenky, zvětšující
ňadra a vyrazili jsme do cíle Apuchu - Lhotky. Tam se zprvu pilo a zpívalo v
hospodě,po^dčji,po setmění,u ohně. Tam byly také přečteny stanovy TASSu,
zvolen přednosta a odpáleno, mnoho ran. Každou hodinu byl přinesen kýbl piva,
přesto však závěrečnou cestu noci zkratkou do Mělníka na vlak zvládli všichni,
Kdo se nezúčastnil Apuchu. má teci mindráky.
" Ťapuch! "
rek - zkrátil - hrk Podle zn.
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Tradiční společonsko-oportovní událost VŠ.CHT - stoeple-chase
Z l i a t á k s d's k a v Divoké Kotlářcé - je letos připra. vena na 26» dubna- KTV ve spolupráci s ijblšími humánně orien/
tov,ný:ii spolky připravila start první kategorie na 15 hodin.
Cesta od školy k místu startu bude vroubena vlajkoslávou a
_ školním orchestry. Startérem již šestého-ročníku'je opět'
£>rof., 3ílsk, vedoucí katedry matematiky.
•
Zeny běží jediné kolo (asi 900 m),-muži podle tučnosti mohou
''iP cválat i jeden, dva*až tři okruhy. .Čottý, ženy a vkusné trofeje.
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OBLASTMI
P ITEBFOFCÝ

PřebšHí re i naši školy zúčastnilo
11 závcOníli i1- Z "devíti Skol isme byli
i'.-:•'>.or :J. :.- C: ráíctě, Našíia nejlepším
pla/OQM by] Lvi ^úír
N o v o t n ý ,
který rr.ítězil i. • 200 m motýlek časen
nia„ a hýl třetí na 100 a 400 r
vol"' j-fsob čr y 1:04,2 a 5sC;],0 min*
f- ¿j/vte"1 jTifšt"; 3© umístila polóhojt' ?._-ia 4"lCi n mužů, na devátém
Kré: - v c o v n 'Teufus. obe nu. 2C0 m prsa.

L y ž o v á n í

V klasických disciplínách startovala naše štafeta 4x10 lem mužů ve složení Procházka, Jakobe, Červenka a Svozil. Z 15 štafet se časem 2:48,12 hod.
umístila na sedmém místě» V běhu na.
15 km ze 73 závodníků byl Procházka1
22c, Jakobe 26. a Červenka 44» Svozil
si zapomněl boty a nestartoval.
Ve sjezdových disciplínách zvítězila Hanka M a h r o v á ve slalomu a
sjezdu a tía i v dvo¿kombinaci žen®.
Výsledky dalších šesti dosud nedošly.

16/ASKIET
0'lavió Humanitní f&kulty

Slavie Chemie

28 : 74

8 : 39

L'ud s t ski .l:'sa v .košíkové, vstoupila do druhé poloviny. Družstvo humanitní fakulty
r tři roz" celky dolní poloviny tabulky a tak jsme nastupovali jako favorité, Sestava
l'rlet3ř JCratoohvíl, Valach. Kuba a Najman, Střídali Í Meduna, Tvrdík, šer.k, Prokopec
, Ji2 tradičně, se nim povodí začátek a vedli jsme již .27 : 0. Potom dostali
přílěSitccrt ke hře všichni hráči.
. líc*/ : Valach 19, Meduna 12, Kuba 10, Tvrdík 9, Friees, Najman, Šenk a Kratochvil po 5.
KNNK
Slavie Chemie - Slavie vSz

60 : 42 ' ( 24 : 18

i ;r-,i.;':v.i u'/kání nastoupilo naše družstvo o dva dny p & zdě j'i, ve středu 23,111.
»
na podzim zvítězili o jediný bod a tak" začátek zápasu byl poznamenán
enačnou norvozitou. Polbčás j s no toká vyhráli jen 24 : 18, závěr zápasu však rty zněl
jednoznačně a příležitost dostali opět všichni hráči,
Vo?.k£ ^lepšení proti podzimu zaznamenal pivotman Fric s s spolu 3 dalšími dlouhými
hráči, otřelocLy se 'dařilo Kubovi, Valach se na snaživých zemědělcích kupodivu brzy
v* f u.uloval,
Body s Kuba 18, Friess 11, Najman a Meduna 8, Kratochvíl 6, Šenk 5, Valach 4,
*>
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a vor. naraněchtěl, abych ho milovala.

A já mu řekla, voni sru tuze mladý,
dou raděj domů, šetřej si svýho zdraví.
Zapomeň hochu, zapomeň na lásku svou,
zapomeň na mě, ra flundru ucouranou.
Opět uveře jmujeme píseň, v které jako v mnoha předešlých hraje hlavní roli
něžné pohlaví a jeho citové vzněty. O Pražské holce platí výše uvedená definice
.dvojnásob. Přál bych si též, aby totc sice skromné, ale roztomilé dílkb bylo vzato jako moje.opožděná gratulace všem ženám k MDŽ. Myslím však, že je nespravedlivé, když ženám věnujeme pouhý den, když je u nás zvykem slavit Tři týdny bílého
prádla, Měsíc jugoslávských konzerv a Rok pozorování slunce.'A ptám se próto:
proč nemáme Měsíc pozorování žen v bílém'prádle? Kde růstala naáe úcta k ženám?
Kde? Vždyí dívky české - matky české mají přece vřelý vztah ke všem malým i velkým Měsícům, aí již je to,Měsíc lesů, Měsíc chránění drobné zvěře, Měsíc lásky
nebo.dokonce Měsíc československo-sovětského přátelství. Zdá. se mi, že na tomto
poli ženy bojující (ženy milující) za emancipaci trochu pokulhávají. Snad jedinou
omluvou jé jim nepochopení ze strany mužů. Ti by si měli uvědomit že emancipace
žen je,když se ženám ponechají všechna práva neemancipovaných žen a dají.se jim
všechna práva mužů.Emancipace žen vítězí v celém světe.V Pa.'íži byl např.první
' 'mužský strip tease na světě a v Hongkongu byl dokonce otevřen mužský nevěstinec .
Naše cesta na poli emancipace,stejně jiko cesty na ostatních polích,.je
jedna z nejpokrokově.jších na světě,neboí my se řídíme jen a jen progresivní
ideologií a přiměřenou umírněností,jak se-sluší na pokrokového a kultivova- 1
. . ného člověka.A.' také se uřídíme.Tam,kde se nám nedostává rozumu-neztrácíme'
hlavu a dáme přednost zdravému nerozumu.
*
;
-ma jkl r
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Upozornění prvním ročníkům! ! !
I
Krátce po vyjití tohoto čísla nastoupí redakční verbíři každoroční pouí ;
: po prvních yárech.Budou verbovat redaktory pro všechny druhy rubrik,písaře na j
; psacím stroji,lidi jchopné vládnout naší vyspělou tiskovou technikou (od pří- 5
i štího čísla rotap.rint)',přispěvatele na všechna témata a všechny kverulanty,
j Případní zájemci z vyšších ročníků jsou ovšem vítáni se stejně otevřenou
'; náručí-.Chceme zvětšit rozsah, zlepšit obsah a hlavně pozvednout vzhled a k to- i
;mu potřebujeme ještě nezpitomnělé lidi.
-redakcei
Elixír,časopis studentů VŠCIIT.Toto číslo vyšlo opožděně začátkem dubna f
i 1966.Náklad 600 výtisků.
j
Šéfredaktorsjirát.
I
Zástupce :Dneboský..
i
Radové:Dusil,Kočovský,Popel,Smolek,Stasiewiczová,Šatava.
i
Výtvarno:Knoflíček,Korostenski,Žilkb..
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