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přáteló,s.-v^rušky <t sou-lru^ y,pion-rři, pionírVy, nrp^n^v' .bratři -i sestry, ¡i1 í
hosté!
Toto zvláštní vydání Elixíru ,je zároveň Pro^raDe:. Kachechrarm.Program

i

naleznete umístěný v unifikovaných rámečkách mezi všeobecněl/něVdy i vysoce-/

i

-vzdělávacím a dušipovznášejícín textem,kter»' je v našem listě obvyklý.
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Dále upozorňujeme publikum,že během prvních hodin Kachekranu

bude probíhat

soutěž o Miss Kachekran v duchu soutěže o Miss'československo,pořádané

ift fiSM.

Vzávěru úvodu ván přejeme onoho prachatých kamarádů a velkou odolnost vůči
alkoholu.
Karnevalový Elixír mívá na .první stránce nějakou ušlechtilou báseň.T^k
i letos.Uveřejňujeme úryvek z básně Jaromíra Hořce z roku 1 19 í

Teď přišel čas,
kdy mužem vzít
do rukou osud svůj
jak štít.

páíti

CA$

TeS přišel čas
všem ukázat,
kde vládne bída,
zlodějna a hlad.

TeS přišel čas!
je konec snům,
svět bude patřit
dělníkům,

TeS přišel čas
vzít útokem
tvrz kapitalismu
a jeho zem.

TeS, přišel čas
se zapálit
a nechat vzadu
strach a klid.
v
TeS přišel čae
jít bojovat.
Jaké ja štěstí
dnes být mládl

Teä přišel čas
a naše dny!
čas práce, štěstí,
svobody!
TeS přišel čas,
kdy slovo mír
už nebude jen
pro papír.

fpil/
tul

s ydlí

O'

vuciwJr
I I! (p ¡'
\ 11 / 1
\ ( <!ilVCL

17

/

Po námestí šli dva. - Hele pes,povídá .jeden. Po chodníku sě pohybeval
čtyřnohý tvor. Při bližším. prcsTčoumáni zjistili, že jde o muže se špičkou.
S alkoholickou. - Brazilská 77 ,vyrážel ze sete

muž. Člověk člověku pomů-

že,řekli oba.. Když jej odnesli přod. dům s uvedenou adresou,zazvonili.
Domovnice odhrnula muži vlasy z čela a prohlásila: - Pan Vlasatý* 2. patro
t^etí dveře zleva. Z příslušných dveří vyšla paní Vlasatá, žena neurčitého
věku. Se zjevnou ošklivostí ukázala na špinavý a potrhaný koberec v pře^-*'
síni. - Položte ho sem,Dejte pozoxjyaí se nerozleje . Myslela tím zřejmě
papa Vlasatého. Dala pbeaia po pětikoruně a poděkovala. Na rozloučenou řekla:

Kdyby jste si chtěli zase vydělat,tak Brazilská 77*•»Nezapomeňtej

.

'hoši. Potírá oba hoši odešli na pivo.
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Redakčním vozem značky 007 jsme vyslali
našeho reportéra á • JZD Dolní Horňáky,
kde se pořádaly cel'»družstevní vepřové
hody.Letosní novinkou byla loterie Svazu
pásových traktorista,v níž bylo možno
ihned
vyhrát vepř ovou hlavu nebo
10 kg ^ádla. Fa závěr vepřových hodů se
konala volby královny lcrásy.Miss JZD
se stala Anička Bouknlová, 17 ti letá
pracovnice v místní slepičámS,Jako prémii dostala 10 000 Kře,vepřovou hlavu a
kytičku sněženek,
Na dotaz,co si pořídí s tolika penězi, •
Miss JZD odpověděla,že uposlechne reklamních pořadů v televizi a zakoupí.s i hnětač a šlehač,televizor Mirovu a ma^netofon Sonet B-3.

X. Čs. najak.

Mimořádná konference TJ Internationale BraJak oznamuje arentura AUSVN, tislava rozhodla o nov' zněně názvu'jednoty,
vyhlásila Vojenská akademie
Dosavadní název Internationale dostatečně
v B. duben měsícem intelinepropagoval mateřský závod jednoty,dřivějgentů.Všen nadřízeným a vyš- ší název Slovnaft zase nezdůrazňoval natuším byly již vydány přísluš- rel hráčů.Konference proto rozhodla,aby náné pokyny.Jedná se zřejmě o
zev byl změněn na TJ Vlčie hrdlo Bratisladalší zavilý úklad bonnských va.Návrh byl jednomyslně přijat,
imperialistů. — .
/
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Redakce tištěného Elixíru vyhlasuje velkou slosovací soutěž.Každý tisící Elixír bude označen otiskem šéfredaktorova palce

a koncem roku budou ,

s1osovány.1.cena:digestoř po ~.o. 2.-9,.cena:soska státníka dle vl. výběru.
10.cena nekompletní kikár.ský kymibál i s majitelem.
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Jste jedním ze zakladatelů Kachekranu a pamětníkem čaoů,kdy se v bolestech rodil.Mohl byste nám něco říci o těchto dobách a o něm samotním?
i
- Váhám,příteli /Milan Šípek potáhl ze své lulky a nenuceně pokračoval/.
Domní.vám se totiž,že snad kromě novorozeňat a propuštěných vězňů,,je každému o Kachekranu všechno známo.
Vidím,že přeceňujete informovanost na našem území
-Nedomnívám se,ale když tak naléháte,tedy dobře hochu poslouchejte,
Na počátku bylo Slovo,ale o Kachekranu ani muk.Měli jsme spoustu*práce,
málo času ,plné hlavy skvělých myšlenek,ale přesto jsme cítili,že nám nšeo schází,Tato hrozná ne;ji§tp;ta,však to znáte,nám nedala spát.A co s těmi
.jprototiě-lýai-nócémí.Li^í. pliiá^zeměkoule,hledali jsme jiná r^zptvlení a tak
os brodil1"žnénadaní,stejně jako láska,náš Kachekran,
V čem spatřujete příčinu skutečnosti,že'Kachekran přežil všechny společenské řády?
-Otázka,dle mého mínění,je dosti složitá.Promiňte,já si musím 'odskočit
a za malou chvíli budeme pokračovat, /opravdú mu to netrvalo dlouho*/
Příčin je celá řada a aspektů ještě více.Mkladný rozbor by přesahoval
možnosti vašeho listu0Podstata. spočívá asi v tom,že sranda nikomu neškodí a vyžaduje minimální náklkdy.A tento stimul rozhodoval a bude rozhodovat. Jistě, příteli, souhlasíte.
Příběh vzniku Kachekranu jste vysvětlil velmi názorně.Jaký význam však
přikládáta Kachekranu v atomovém věku?
- Děkuji za kompliment,takový jsem ¿á.Atonový věk nám odkryl temné-síly
hmoty,Kachekran nám odhaluje a'uvolňuje terme síly člověka.
To je pozoruhodná myšlenka.Je vidět,že na konci všeho vašeho snažení
je člověk a jeho duševno.Je pravda,že za trojnásobný- úspěch na předešlých Kachekranfph v soutěži o np'jlQpší maeku vděčíte více své fyzické
kráse,než'fantasii v oblékání?.
-V nitru své.m. nosím své, elegance květ.
Promiňte,že odbíhám od původní thematiky3iíc Vás již nebudu okrádat
o Váš drahocený čas.Na čem v současné době pracujete?
-Propracovávám svoji Teorii průserů.Velmi zajímavá věc,ale o ní až příště,
Děkuji Vám uctivě.
Víc poslouchal než rozmlouval JJ,e
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Při průzkumu nových objektů španělsko jeskyně
Altamira byl nalezen na stěně jedné z postranních chodeb výsostný znak města Pardubic vyvedený v barvách .Španělská agentura Rico»podléhající diktátorskému režimu,nechala tento objev nesmírné ceny bez komentáře.

Na ostrově Bali byly slavnostně spáleny knihy
pokrokových spisovatelů,desky s Beatles a část
džungle.v které se zdržovaly okrajově opoziční živly.
Jak oznamuje agentura AUSVN,uveřejnil anglický žurnalista Pet Síhatt
v listě Evening Postage pochvalný
článek o životní úrovni u nás.Byl
mile překvapen hlavně kvalitou a
nízkou cenou služeb obyvatelstvu,
kdy na př. naše dívky 'jsou při
stejné kvalitě práce o více než
lacinější,než jejich anglický protějšek.
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V zemích Britsteího společenství
národů hodlají v brzké d^bě přejít
ke stejnému systému řízení dopravy
jako u nás.Nebude se tedy jezdit
vlevo,ale po pravé straně.Nové opatření se zatím zkouší na londýnrí
ských taxikářich,kteří budou jezdit
vpravo,ostatní vozidla ještě vlevo.
Jestli se toto osvědčí,bude provoz
vpravo definitivně zaveden.
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Hospodářský zázrak"-"
Na ostrovech Piji v Tichém oceáně
byl založen klub přátel díla Boženy Němcové.

Jak se dozvídáme od našeho zpravodaje a á- t
gentury AUSVN došlo v emirátu Zakaka k vládnímu převratu. Vlády se zmocnila "Muslimská, f
pokroková socialistická strana BUBU" včele s generálem Bubulu Bubou* Prvním^Činem
nové vlády byla poprava bývalého zakakského presidenta Kulukuka, předsedy oposiční strany BABA /Muslimská socialistická strana pro pokrok/. Novv president 3. Buba prohlásil, že nedojde ke změně zakakské zahraniční ani vnitřní politiky. Novou
vládu zatím uznalo Polsko, Řecko, Bulharsko, Portugalsko, Středoafrická republika
a Čína.

-

Potrubní poštou jsme dostali zprávu, že
silná oposice indiánskeho kmene:Whoopiů

Vratislav a Slezsko:

dobromyslný předák sousedního kmene -r-ná-

Kddopisu polských biskupů: Také my
protestujeme- proti tomuto neoprávněnému činu. Polští biskupové se nemají'

čelník Černá noha svému štvanému kolegovi

co omlouvat Němcům. Kladsko i Vrati-

vyhnala svého náčelníka, když tento začal provádět netradiční reformy. Avšak

slav se Slezskem jsou organickou součástí zemí koruny české již od doby
schopností, nab'dl mu funkci velkého šamana.
t,
,
- ,

poskytl, asyl,,,ba dokonce aby využil jeho

Přemyslovců a v prevnis slova smyslu
.. k nim patří doposud. K jejich okupaci
Prušáky došlo až za Marie Terezie v
sedmileté válce.
-^'«r^-v/Hokejový match FK Polaan vers-us University of
;v-./:y
Cambridge.
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! -Módní přehlídka připravená nárorM
V ním podnikem Roucho ve spolupráci
\
s istavem obalové techniky
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Vydal- Josef Šváb Malostranský as v roce 1910.
Stručný výtah:
Byl jsem požádán, abych vám přednesl něco o našem všenárodním hospodářství,
totiž nějakou teplou řeč jo tom'jak máme nevyhnutelně pracovati k tomu, aby nám
vzrostlo hodně - mnoho hospodářů a hospodářfek ke zdaru všem našim hospodám.
Bez hospod 4iení ani žádného národního dómu, ani 'parlamentu a jedině při
džbánku dobrého pívala v hospodě se může mluvit o všeobecném hospodářství, beztoho ty jiné starosti za mnoho nestojí.
Kdyby se nehospodařilo, nebylo by ničeho a z ničeho. A v ničem přece nelze
hospodařit. A proto i hospody musí být, aby v nich mohli hospodáři a hosnodářky
hospodařit. Se radit a usnášet se na tom, má - li či nemá-li být pivo dražší,
neboli toto jest tím nejživějším živlem našeho hospodářství. Ono nás živí - po-

jí proto každý hospodář a hosjňdářka blahorečí těm,kdož nám jej vaří
šenkují.
Co bylo by nám p l á t n o či platnr oíti žízerí,kdybychom piva neměli
Anebo kdyby nám všichni hospodští zaměstnanci nadobro a najednou zemřeli.
*Co by nám prospěli prázdno hospody,prázdné sklenice a láhve,prázdné
kotrby a palice.Nic -pranic-a dočista nic,
A proto nazdar všeobecnému hospodářství,nazdar všem hospodářům,
hospodářkám a hospodiním,jinž všem,aby hňspodin požehnal upřimně přeju a provo-»
láváardejž hospodin vždy dobrého-stálého zdravíčka i pivečka a v tom dobrém
pravém sleva sqyslu hospodářském hospodářství.
a

Zjistěte níru vaší opilosti !
1,Líbí se ván "Velká čínská ze3? '
2,Vidíte červeno-* barvu červeně?
3,Máte chuí se projt na Vltavském parníku?
4-.Drbete sě kartáčkem n a zuby když vás svědí?
5.Cítíte se štasten v kruhu rodinném?
6.Chce se vám zvracet
__
7."Věříte v další zvyšování životní úrovně?
8.Je pivo lék?
9.Bere vás úzkost z velkého a prázdného prostranství?
lC«Bere vás úzkost z prázdné lahve?
11.Pozoruje vás někdo?
12.Je Gigolo indonéský ministr vnitra?
13.Chce se vám házet prázdné lahve po tančících9
14.Chce se vám házet plné lahve po tančících?
15.rěsí vás ceftta domů?
16.Bolí vás slepé střevo9
17.Považujete kyselé, zelí za vhodný lék proti kocovině?
18.Má orangutan Če vénou zadnici?
19.Je servit vůl?
20.Nudíte se?
Nyní sečtěte získané body a sledujte: 17-26
27-37
38-48
49-61

bodů
bodů
bodů
bodů

-

Ano
2
2

0
1
1
3
1
1
4
1
4
1
l
l
4 '
1

Ne

•
1
4
3
2

1
5
4
1
3
0
3
2
2
2
2

2

3

1
0
5

2
2

1

Nevím
4
3
2

3
3
2
2
2

3
2
2
2

3
4
•1
4
4
•3
1
4

jste mile a dost opilý;
jste příjemně připařený;
jste vlastně střízlivý;
jste málo opilv a proto máte
blbou náladu;
62 -74 bodů - jste pitomý.

