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Po dvojjté výrazní vedeckých názoru na téma problému fysikální chemie
jsem "tyl přestoupen'' na VŠCHT Pardubice» Za ty roky studia i nestudia v Praze
j sen si p Int. zvykl na život sinkulárenský včetně jeho výhod i nevýhod, a proto
jsem odcházel do východočeské centimetropole s otázkou, jaké problémy mne- asi
očekávají, i když zde budu popisovat klady studentského života v Pardubicích,
-ne ná tento' článok sloužit j?ko výzva k manifestačnímu přechodu do Pardubic.
Zdejší kol3,j v Polabinách je nedaleko Labe na okraji města, vzdálena
rachotu městského života. Je to nová moderní budova, postavená myslícími lidmi,
takže může dobře sloužit svému účelu. Bydlí se většinou po dvou na dvojnásobné
ploše než na Sinkulárně, invazi štěnic budova nepoznalo.. Studentské manželské
dvojice mají možnost bydlet r.a koleji v k tomu zřízených garsonkách, majitelé
aut a motocyklů si je' mohou ukrýt v ko]ejních garážích» Nemíním ovšem podrobněpopisovat. zdejíí'bydlení, ale napíši o tom, o čem se v Praze nuže zatím jonom
snít. Jde především o studentský klub. Při hudbě z magnetofonu si můžete přečíst
časopisy, podiskutovat, navázat známost; v sobotu a v neděli se tančí. Podává se'
zde pivo, víno, lir.onády, káva, obsluha je dánská. -Bývají zde i různé besedy a
zábavné' ;;ofady, nopř» obdoba rozhlasové houpačky. Kolejní kino hraje i "čtyřikrát
týdně za-opravdu studentskou cenu 1,50 Kčs. Mariáš, šachy nebo i jiné inteligentní hry se pěstují v herně; kde je též možno svlažit vyprahlé hrdlo za normální
ceny. Pro.st id.-r.iy holdující stolnímu tenisu je k disposici místnost se dvěma
stoly. Mrme-.-zde též kolejní knihovnu, neobsahující pouze odborné knihy, sběrnu
prádla ( v pondělí dáš košili.a v pátek je za 1,35 Kčs čistá ), momentálně se zakládá Anglický .klub. v němž se bude mluvit pouze anglicky. Jak ^o vidět, je zde
o zábavu dobře postátfáčo. 0 zdejším kolejním řádu se raději zmiňovat nebudu, abychom ana1 nebyli "přizpíjsoboni" pražským poměrům. Nesmím však zapomenout ani "na
studium. Na každých .12-pokojů připadt' jedna studovna (a mně dosud neznámé množství restaurací), V nevýhodě.je zde pravý typ studenta, hledající inspiraci k mozkovým vědeckým výronům v rezavém hořkém moku, poněvadž pardubické pivo zdaleka
nedosahuje kvality Staropramenu.
Různých drobnosti, které přispívají k zlepšení, života zdejších mladých
lidí, by bylo více, nelze jě však všechny vypisovat.
Nakone'c ván přeji, abyste si i vy co nejdříve vydobyli klub a jiné tzv.
Vymoženosti, o

V.

Š v e s t k a ,

VSCHT Pardubice
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C j Byl jsi první kandidát v historii CV; který před volbami zveřejnil něco jeko
svůj volební program. Znamená to, že jsi chtěl dosáhnout něčeho nového. Jak jsi po
této stránce spokojen ?
- Nevím, zdali můj tzv» volební program byl první, nebo zdali jsem pokračoval
v jakési tradici. Rád bych dosáhl poněkud jiného vztahu všech členů ke Svazu na škole. Byl bych velice nerad, pokud by ';vrzcní, že "(ÍSM je státem vydržovaná organizace"
n«lo na' naší škole jakékoli opodstatnění. Domnívám se, že studentstvo je natolik vyspělé a bystré, aby bylo schopné vytvořit organizaci, kterou by mohlo považovat za
vlastní." Na základě toho prosazovat mé zájmyj ale přitom také dodržovať základní
povinnosti* To znamená, že se ti vlastně jedná o zaktivnění studentů.
- Ano, ovšem nikoli v tradičním slova smyslu, v plnění jakýchsi fiktivních
plánůw Tím jsme skutečným cílům prokazovali službu vskutku medvědí. A jak si to představuješ vo skutečnosti.
- Kromě ces.t do zahraničí, které se dňes stávají zccla samozřejmým požadavkem,
bychom se měli zaměřit i na určitou politickou aktivitu a na lepší prosazování zájmů
studentů. Pod pojmem politická aktivita -si představuji aktivnější přístup k řadě
otázek dotýkajících se nejen studentů, aloe případně i absolventů vysokých škol.
V kuloárech školy se velmi často o nejrůzn«jších problémech volmi tvrdě hovoří,
ovšem nikdo di netroufá se svými názory jít dál. Chápu, že existuje určitá nedůvěra
v možnosti Svazu - třeba na tomto poli - ovšem myslím, že možnosti tady jsou a že
jo příliš málo využíváme.
•.-''Řekl bych ještě, že při vyslovení termínu politická aktivita se řada studentů
odvrací. Je tu fakt, který nemůžeme pepřit. Na druhé straně nás to nutí pracovat
v této oblasti mnohem lépe, mnohem citlivěji a zodpovědněji než dříve. Názorům je
možno dát volný průchod, nechceme je umělo'brzdit .-ni uměle vytvářet, ale vyslovené
názory jě třeba kriticky hodnotit a zaujímat k nim stanoviska. Středněnárodní atavismus je v souvislosti se slovy "dnešní neobyčejně obtížná
Situace" zvyklý, že se mu názory spíše zaujímaly než vysvětlovaly. Možná, že by šlo
jemně dát posluchačům na srozuměnou, že už. studují na vysoké škole. Ale to už dnes
nebudeme dál rozvádět. Radši se zeptán, jaké akce už CV uskutečnil ?
- Mně se v ton nelíbí slovo akce, ale nechrne to tam. Jsme přece Češi, tak co nám zbývá, že ?
- Byla to beseda Strana hovoří s mládeží, o které píšeto na jiném místě." I když
se to bude zdát mnohému řtenáři jako nedostatek, bylo projednáno otevření studovny,
která bude spolu se všemi skripty umístěna ve vedlejší budově v místnosti č, 191
v průběhu ledna (1-5,1.). •
Spolupracovali jsme při přípravě nočního orientačního závodu a hmotně podpo- •
řili dezorientační závod školou. Byl uspořádán Brak, ale ten byl jednak .připraven
minulým CV, a pak by to měla být^určitá samozřejmost, na které bychom neměli ustrnout. Uspořádali jsme besedu CV ČSM se ván předtsvauje, na kterou přišli jen tři
lidé, takže nápady zůstávají i nadále schovány v hlavách posluchačů. Bohužel.
A co připravujete ?
- Od ledna budeme zokupovat vstupenky v počtu asi 20 ks na významné filmy
(8 1/2, Perličky na drtě - pro loden). Uvažujeme i o některých divadlech. Na jato

chystáme určitou obdobu Stezky, ovšem v ideových intencích TASSu. Bližší podrobnosti
zatím tajíme.
V nejbližší době provedeme rozbor celostátní konference vysokoškoláků a tezíke XIII. sjezdu, zejména se zřetelem na postavení absolventů ve společnosti. Závěry předáme <?ZV KSČ a budeme žádat prostřednictvím W KSČ projednání těchto problémů
na XIII. sjezdu. Počítáme s uskutečněním další besedy s ministrem Valešem o detailní problematice absolventů. Případně uvažujeme o možnosti besedy o informovanosti
v našem tisku.
Klub, o kterém se tolikrát mluvilo, je nám již přidělen školou. Adaptaci místnosti brání pouze zčtiaHivá maličkost : že se zemědělci dosud nevy stěhoval i. A nezdá
se, že by se k tomu chystali. Začátkem prosince jsme urgovali pomoc ČSM na VŠZ, ale
nedostali jsme odpověá. 5. ledna píšeme přímo rektorovi VŠZ. Častokrát j sne kritizovali činnost loňského sportovního referenta. Letos CV
touto funkcí nepověřil nikoho. Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí ?
- Domnívám se, že činnost v úseku není dána funkcionářem. V současno době se •
zakládá TASS, který bude především organizovat na škole turistiku a tzvr. společensky
sportovní akce. Jinak se snažíme, ale jq třeba předem vyjasnit n,a tomto poli vztahy
mezi KTV, T J Slavie Chemie a CV ČSM. - .
~
Celoškolský výbor rozhoduje o záležitostech, které se týkají všech studentů.
Na některých školách proto považují za samozřejmost, že jednání jsou veřejná. Jak
je tomu u nás ?
.
v•
- Nedomnívám se, že obrovská zasadaní CV' by prospěla operativnosti schůzí.
Používáme tady především zástupce Elixíru nástěnného i/tištěného, ktoří mají za úkol
mimo jiné informovat o závěrech CV a je'jim k dispozici zápis schůze. Možná, že tento postup není tím nejjednodušším. Nemohly by zápisy být zveřejňovány přímo ? ČSM má přsoe vlastní nástěnku v gříz¿mí. Každý student by se potom
mohl přímo přesvědčit, c čem'se rozhodovalo.
- Samozřejmě, mohly, ale nerozhoduji p tom sám. CV se k tomu 10.I. vyjádří.
K podobnému účelu jsme získali ještě jednu' nástěcV.ou plochu v I.p. vedle schodů. Na našich stránkách i na schůzích delegátů před celostátní konferencí se disku
tovalo o současném systému slev. Jak se sťfcvíš k poskytování šlo® pro všechny studenty ?
- Jistě je možno poskytovat výhody pro studenty a bézesporu se za to budeme
stavit. Jako organizace ČSM bychom samozřejmě mohli a také bychom chtěli poskytovat
výhody svým členůp. Výsledky ovšem nejsou závislé jen na našich přáních, ale i na
našich finančních možnostech.
Co se týče zvlášt diskutovaných studentských průkazů do divadel, pokud se nazývají studentské, měly by být pro všechny studenty. Budou-li nit titul svazácké,
právo disponovat jimi by měla mít organizace ČSM. Co se týče slev MSS, situace néní
tak jednoduchá. Zastupujícím členem za ČSSR je Vysokoškolská Rada ČSM, která je pochopitelně v případě vydání průkazu nucena ée řídit stanovami MSS. Právě proto nebude pravděpodobně možné vydávat průkazy MSS nesvazákům, U MSS bude třeba prozkoumat možnost tzv. individuálního členství, to je.úloha
VŠR.^Zato na pražské Studentské průkazy máme zřejmě shodný názor. Doufám, že jej
Celoškolský výbor brzy přenese i do praxe.
Pro tentokrát ti děkuji za rozhovor a k tvému předsedování ti přeju spoustu
volného Času a spolupracovníků,
- ä arf -
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^ ^ V o k u s í m se zde podat krátký výtah z dvoudenního jednání Celostátní konference
studentů vysokých škol.
. •
Úvodní projev patřil s. Kouckému, který obsáhle rozebral světovou a vnitřní
situaci a vysv-tlil -vzták strany k vysokoškolákům. S mnoha jeho slovy jsem' souhlasil,
s mnoha nesouhlasil; v denním tisku je možnost si přečíst části positivní, proto
uvádím citát, se kterým nesouhlasím. Citát je ze závěrečného slova soudruha Kouckého.
"Nepovažujte to za výmluvu, ale otázka informovanosti je také otázkou dostatku papíru. Naše časopisy jsou slabší, než zahraniční, kdyby byly silnější, mohly by plněji informovat."
Základní příspěvek k> současnému mizernému stavu ČSM vypracovali studenti FSI
ČVUT a problémová komise VOV. Přednesl ho J. Muller :
... Lze říci, že obecně existuje ČSM dík podpoře státu, nikoliv dík "podpoře mladých lidí. Místo toho, aby společnost byla nucena soustavně respektovat myšlenky a
výsledky organizace, žádá o výsledky a myšlenky', aby mohla na základě toho respektovat organizaci. Jedním z důsledků je podporování různých aktivů, seminářů či konferencí, které až dosud nepřinášejí podstatné výsledky, nebo jejichž výsledky jsou
ve svých důsledcích ignorovány.
• • • V současném pojetí úlohy a funkce ČSM je rozpor, který nedává možnost k výrazné tvářnosti mládežnické organizace. Je to rozpor mezi konstatováním : ČSM je politická organizace a mezi možností se jako politická organizace prosazovat. Opět se
zde deformuje jedna z určujících hodnot politický názor, politické přesvědčení.
Svaz mládeže musí být politickým representantem mládeže. Musí být organizací politickou se všemi právy, povinnostmi a odpovědností z toho vyplývající. Političnost
Svazu nesmí spočívat jen v tom, že se hlásí k socialismu a tím i cílům politiky strany, musí vyjadřovat a prosazovat skutečné názory mladých lidí na.to, jaké cesty strana zvolila při uskutečňování těchto cílů. Svaz musí být v případě nutnosti určitým
oponentem politiky strany. Nemusíme snad zdůrazňovat onen solidní akademický smysl
slova oponent. Zároveň je třeba zdůraznit, že nebude-li tijto mládeži poskytnuto, nebude-ľi tento přirozený předpoklad společenské rovnováhy legalizován, uznán, je v tom
nutno spatřovat nedůvěru strany vůči mládežin
• •• Vlastní politickou práci je podle nás'možné dělat jedině tehdy, bude-li nám
stranou skutečně poskytnuta důvěra. Musíme nejen my řadoví členové, ale i všechny
naše orgány získat platformu pro přímé a kritické vyjadřováni ke všem otázkám řízení společnosti tak, jak jsme o tom hovořili v předešlých částech příspěvku. Splněním tohoto požadavku se zvýší aktivita "členů, což je nutná podmínka pro dosažení
praktických výsledků.
• • • "Organizace této mládeže (od 18 let) musí být organizací politickou. V této organizaci ^by měly být tři základní svazy. Svaz mládež* v průmyslu, Svaz mládeže v zemědělství a Svaz vysokoškolské m ládeže. Statutárně jsou tyto svazy ve své vertikální struktuře pouze centrálním orgánem, který je řídícím orgánem pro celou organizaci. Každý svaz má v centrálním orgánu stejný počet «vých zástupců.
v
*
Tento příspěvek rozbouřil diskusi. Sám ho považuji, pro jeho teoretický fundament, nekonvenční názor na v^c a závory, které vyvozuje, za nejdůležltějŠí příspěvek
konference. Z diskuse, kterou vyvolal :
"... navrhujeme, aby byl tento příspěvek použit j ko rezoluce, namísto toho
pamfletu, který nám byl předložen."
Stojí za to citovat něco z onoho "pamfletu", původního návrhu rezoluce :
" . . . Naše dny jsou vyplněny studiem, sportem, všedními každodenními starostmi i studentskou legrací. Nežijeme však pod širokými sukněmi alma mater, ukryti před problémy,

rozpory a sváry naší společnosti, dnešního sv^ta. To všechno se zcela přirození promítá i v našich hlavách. Dopouštíme se často neuvážeností, extrémní recese a máme
svérázné názory. Nechceme si však sami ňalhávat. Někdy nejsou naše názory správné,..."
•

Ton a ducha těchto vět nechávám"bez komentáře. Několik delegátů požadovalo, aby
tvůrci tohoto díla vystoupili z anonymity, bohužel se je nepodařilo najít.
Ze zásady potřít příspěvek přednesený koledou Mullerem se pokusil s. Mamula
z naší delegace. Svým vystoupením sice oživil jednání konference, ale příliš nepřesvědčil.

' MUŽ A
9

Dále vyjímám pár citátů z dalšího, závažného příspěvku, předneseného 0. Novotným z V0V-. Bratislava :
. Jen co začheme přehlížet, i kdyby jen jednu skupinu členů, jsim na nejlepší
cestě, jak ukázaly zkušenosti let padesátých, abychom se domnívali, že samotným faktem členstva ve výboru máme mandát na dirigování organisate a ne na jeho zodpovědné
vedení.
•Na mnohých fakultách začíná ČSM uspokojivě plnit některé funkce, jmenovitě ty,
které dosud-vážně zanedbával', tj, funkci vyjadřovat a prosazovat oprávněné zájmy vysokoškoláků. Je přirozené, že když toto organizace dělá, získává v. řadách členstva
autoritu a politický kredit.
Je samozřejmě nutné, aby v budoucnosti naše organizace veřejně deklarovala
postoj většiny k ožehavým otázkám ekonomiky a politiky naší společnosti, ale i svou
spoluúčast na jejich račionálním řešení. Tedy, aby se stávala organizací, o které
veřejnost ví, a kterou naše socialistická společnost potřebuje.
V návrzích na změnu organizovanosti studentů šel. nejdále příspěvek Matfysu,
kde bylo navrženo vytvoření samôštané studentské organizace. Vzniklo by tím"určité
tříštění sil mládeže, ale nemohlo by dojit kě ztrátě,stóyslu přestavby organizace,
což hrozí při pouhé přestavbě ČSM, Zároveň by se odstranila historicky vzniklá negativní reakce mládeže na ČSM.
Ministr Dr. Jiří Hájek mluvil m. j. o škodlivosti stavovských spolků. Byl přivítán dlouhým potleskem,' jeho vystoupení však utrpělo neseriózním řízením konference. Nebyl upozorněn, že překročil řečnickou lhůtu a tím vzniklo podráždění v plénu.
Spolu s nesouhlasem části delegátů s jeho slovy to způsobilo, že reakce na jeho
projev byla slabší než jeho uvítání.
Z rezoluce, jejíž schvalování trvalo celé odpoledne (a to ještě byly shváley jeh její tři čtvrtiny) vyjímám několik zajímavých bodů. Podotýkám, že konečné
znění rezoluce nebylo ještě dáno k dispozici, údajně je ještě musí schválit ifc ČSM.
Tento postup by byl. snad-pochopitelný, kdyby šlo o nějaké u s n e s e n í , zavazující nižší složky. Zde se však jedná o názory vysokoškoláků ná různé problémy
a o návrhy, jak tyto problémy řešit. Soudím, že můj názor nemá nikdo právo posuzovat, jestli je můj nebo není.
I
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Oficiální název xéto akce je Strana hovoří a mládeží a její smysl je ve
zlepšení informovanosti mládeže a tím i ptohloubehí důvěry v politiku strany.
Další smysl vičlím ve zlepšení informovanosti strany a tím i prohloubení důvěry
1
v mládež.
Této akce se u nás zúčastnilo sedm hostů, mezi nimi s. ministr
V a l e š ,
dále byl přítomen s. rektor J a n í č t k , s. profesor M o s t e c k ý , náměstek ministra? dotazy jim kladla přeplněná posluchárna studentů. Obrovský zájem o tyto Hovory nebyl vyvolán pouze přítomností filmařů,'jak jsme se zpočátku
domnívali, ale u značné části účastníků také zájmem o věc. Myslím, že to byla
snsha se něco dozvědět, klást jedovaté otázky a podívat se na osobnosti, které
nelze vidět každý den.
Beseda začala otázkou uplatnění absolventů, z čehož přešla na současný stav
našeho hospodářství a tím i na novou'soustavu řízení. Dále se hovořilo o důvodech
odvolání Dr Čestmíra Císaře a problémech vztahů mezi stranou a mládeží; s oběma
tématy úzce souvisí otázka informovanosti. Mohu řici, že skoro všechny otázky, polož.ené při besedě., byly. solidně zodpovězeny, výjimku tvoří právě informovanost,
která je zřejmě stále ještě slabou stránkou našeho života.
Uvedená šíře témat ubrala ovšem diskusi na hloubce; málo byly probrány
perspektivy absolventů a počítá se s tím, že se uspořádá zvláštní beseda jen na
toto téma» Doufáme, že se Uskuteční a akce Strana hovoří s mládeží neskončí těmito prvními Hovory.
-hrk-
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Po vyjití čtvrtého čísla Elixíru uspořádala redakce 8. prosince besedu se
svými čtenáři. Těší nás, že jsem dopadli o něco lépe než CV. Místo 0,15 přišlo
0,25 procenta, tj. pět posluchačů. Omlouváme se, že jscie besedu uspořádali až
v šest večer, ale dosud nemáme ani kde dělat náš časopis, natož se scházet se ^
svými čtenáři a jsme vázáni na uvolnění redakčních místnosti.
Bylo nám však slíbeno, že se naše situace vbrzku podstatně změní. Elixír
sioe áamostatnou místnost hedostane, ale bude hospodařit v bývalé místnosti profesora Brettschneidera na VŠZ, dokud se tam nezačne stavět akumulátorovna tele*fonní ústředny* A protože přestavba závisí zase na tom,' kdy na ni budou uvolněny stavební kapacity, mái.snad Elixír na dlouhá léta zajištěnu aspoň tu střechu
nad hlavou; Jen se tam nastěhovat.
Ale doufáme, že při příští besedě vás již budeme moci uvítat ve vlastním
stánku«
Redakce

Kvestor VŠZ v Suchdole projevil zájem o dosavadní redakční místnost školního
časopisu Impuls v budově rektorátu. V náhradu za ni byla našim kolegům uvolněna nová redakční místnost a to na dívčí koleji.
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KYTlČEt
O?
Za svůj krátký, ale bohatý život jsen zažil dost chvil štěstí a mnohé
z nich souvisely s kytičkami.
Dívkán nosíván růž.e, dělán to rád a ony je nají .toJcél|rády -(dívky růže,
jestli naopak nevin), jenže růže, to. nejsou kytičky.- To jsíiu květiny

rostou

ni na záhradě a jelikož jsou člověkem vypěstované, . jaou společenské, '-často až
salonní a psát o nich nebudu.Kytičky jako kytičky jsou věc civilizací málo dotčená a proto tak milá.
Neboí nemám radost z toho, že člověk je tvor šikovný, který uní přetvářet přírodu, od toho je člověkem. Radost bán, když potkám něco, ná čem není vidět,
že člověk existuje.•Třeba vysoké hory, na které se těžko leze - nebo kytičky.
Nejradši 'mám horské kytičky.
Když jsem skončil Vltavu $ poslal lo2 domů, lehl jsem si na louku poblíž
třešňové aleje, kolem mě voněly luční kytičky (kopretiny, vlčí. máky, zvonečky
a ostatní kytky z kýčů), já jedl třešně, plival pecky da nebe a v duši jsem měl
ten totální mír a klid, po kterém přece pořád toužím,--.'Potom přišel hlídač a"
říkal, že jestli 'budu krást třešně,, že uvidím a já mu řekl, že. jsen si ty
třešně koupil a aí ně neruší, že ho taky neruším, ale za to nemohly kytičky,
nýbrž' třešně.

' .

.:

>

Lotos na, podzim jsen se toulal po Velké Fatře a leuky tán nabyly zélené,
ale modré od hořců nebo fialové od jiných kytek, které-jménem neznám a mohl
- jsem mít"-pořád jednu čerstvou, za kloboukén ä nemít přitom nindráky, že jsen
utrhl poslední kytku v horách, jak se to stává v přírodních rezervacích. Když
jsen poton přijel do Prahy, voněl jsen kouřen a hořci, jenže v Praze byla špi-navá šedivá nlha, ktorá' bolela a kytičky za kloboukén-už byly úplně zvadlé.
Chtěl j šera se obrátit a jet'Zpátky, ale něl jsen hlad a toužil po vykoupání a
spaní v posteli a tak v té špíně žiju .dál,

_

Je zina, aí jdu katí jdu,-kytičky nenajdu, v pokoji'ni rostou kaktus a
agáve, to-jsou dekorace "a ne kytičky," nusel bych za nimi až do'Itálie nebó
Afriky, k tomu nenán ani" prachy, ani pas, a'proto si zalezu do postele a budu
si zpívat Přijde jaro, přijde, brzy bude máj,
JJ ' .
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Naše vědychtivé občany již dlouhou dobu zajímá.záhada tunguzskéhó tělesa. Při jeho pádu reakčr$ tisk tvrdil, že jde pouze :o meteorit, Nejnovější výzkumy sovětských
spisovatelů však potvrdily, že jde nesporně Q něctí: lepšího než obyčejný meteorit.
Nejnovější výzkumy provádí Radion Družicovič Raketov, Podařilo se nám jej (navzdory
nedostatku 'jeho času) zastihnout a položit mu několik otázek,.
- Vaše výzkumy jsou již. v posledním stadiu. Mohl byste nám říci, jaké jsou jejich
výsledky -? -....
- Tak tedy : Samozřejmě ne'jde. o meteorit, ale o ekspediciu z .planetární soustavy
Velkého kladiva. Soudruzi z rakety nám pravděpodobně vezli poselctví lidu z Velkého
kladiva a notu. jejich předsedy nejvyššího•sovětu o přátelství a vzájemné spolupráci.
Jsem přesvědčen, že na jejich planetě nu-.li vysoce vyspělou společnost, nejspíše na
úrovni postpostkapitalifiou, což soudím z dokonalosti jejich rakety a z její dráhy. - 'Ják s.e vám podařilo určit dráhu rakety •'? -Velice jednoduše. Jejich raketa nechala díru v meziplanetárním prostoru ^..vyplnila ji. látkou: z výfuků^. Raketa byla poháně^avideologií, což je pravděpodobně nejefektivnější palivo,
zachovává vysoko'ug^roduktivitu práce, přičemž je velice
skladné^ Kdybychom soudili podle našich podmínek j-pinč* postačí "prostor asi tak 1200 1600 cm. , co.z jo kubatura lidského mozku, /''%
-.Jaké bylo složení té ideologie na pálení ? - Spektrální čáry jasně ukazují na;pdst-p.ostkapitalismus. Moji oponenti z některých zemí tvrdí, že se tato ideologie na nic jiného nehodí, -.ale je snad zbytečné se
jejich názory zabývat, -neboí tyto teorie' jsou reakční. - '
'
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- Jaká byla ási posádka rakety ? - V posádce musel být samozřejmě zdroj paliva, tzn." ideolog. Domnívám se, že tam
byli 4ya ideologové, druhý jako reserva pro ten případ, že by první ideolog ideologicky kolísal. Pak tam byl nosič n.ót a poselství. Dále možná nějaký inženýr, ale to
není podstatné, V posádce byla pochopitelně delegace pracují cích Velkého kladiva. -Vědci z 'některých zemí ještě stále tvrdí, že jde o meteorit. Mohl byste se k tomu vyjádřit ? - Jejich teorie jsou reakční, ale přesto se k nim na vaše přání vyjádřím. Tak tedy
pro moji teorii mluví především ona díra v mezihvězdném prostoru vyplněná ideologií a
dále některá fakta, která bohužel nemohu ještě uveřejnit, protože na haší planetě
existují ještě stále lidé, kteří by jich.mohli zneužít. - Jak došlo k tragedii při přistání ? - K žádné tragedii nedošlo. Raketa
no^aálně přistála a byla zničena až
pC
carským důstojníkem, který si
mj
že jc to. čert. .
^s

'f
r. "' /

.
p

N

. ;• „

'

"

Fotografie účastníků ekspedicie.t
(První zlévá pivní ideolog)
"

!'•

- Děkujeme vám za rozhovor,
Rsdione Družicoviěi, a přejeme
vám mnoho úspěchů v dalším bádání. -

Schéma rakety. Posádka kromě ideologu
' byla stlačena pro úsporu nísta.

"3.
Náhodný chodec mohl vočor 6. prosince 1965 na potemnělých chodbách VŠCHT potkat zasmušilé postavy šestnácti závodilíků, kteří s jazyky upevněnými na vestách, tužkou v ruce a ohněm v srdci více či méně zmateně pobíhali ode dvéří ke dveřím. Byli to první^
dezorientálistó, kteří se tu marně, tu s úspěchem snažili dezorientovat v bludišti čísel a tabulek.
(
Běh byl doplněn několika odbornými i kulturními vložkami, jejichž předčítání značně
rozveselilo všechny účastníky iMbatfuňáŕeľ Několik nejúspašne.jších čtyřverší, vypojených závodníky na dahé téma, zde uvádím :
Těžko se píše o panu Pytlíku,
když nervy mám už dneska v kyblíku.
Když ňáké čtyřverší snažím vymyslet si.,
hlava mi padá na mé veljcé prsi. (?)
Nač myslet na Pytlíka příšeru,
já už S8 dnes na to'vy

cr
Pan p odpřed rosta Pytlík
pěstuje na zahradě -ěnytlík,
:
místo, "aby;toys^elpa Julii (nebo jinou)
píše v'pýzkú"poezii.

Pan podplukovník Pytlík
je na básnění možná rychlík
já ale neznám ZjlKL - 1 - 1
a tak už mě z toho bolí bedna.
Závod byl ukončen vypitím dvou piv jsJco závodnické odměny (další ve vlastní režii)
trávy se držal, byly předány ceny vítězům.
a za zpěvu populární hymny ....,
Byli to :
,

v kategorii
I. járu

ostatních járů

1.Bo da FOT,
čas
2. Freyová FAE,
3... Švestáková FAE,
1. Tichá FPT III.
2. Procházka FOT IV.-.
3. Mašková FPT III.

B: 51:00
0:57:50
1:02:40
0:39:10
0:39:15
0:39:40

Rozloučili jsme se s hlasitým SOBOL a tišíme se na shledanou na příštím
II. ročníku dezorientačního závodu
" 0 PUTOVNÍ KŘWULI "
- BIVOJ -fot/ýctí
a

1
ň$
5

nikoli ovšem Tisková agentura Sovětského Svazuj ále Turistický a srandistický
spolek byl založen 6. lodna za účasti mnoha zakladatelů. TASS hodlá pořádati
akce společensky sportovního rázu, jako orientační a dezorientační závody,
přebor v kuličkách a různá putování. První putování uspořádané TASSem bude začátkem dubna na Kokořínsku,,
, ,
1
-hrk .•

p«»

JIPIJIH 1

Dne 4.1.1966 se setkaly redakce dojvických fakultních časopisů. Na'úrovni šéfredaktorů byl
dohodnut společný přístup k lyrické poezii a n-kterým dalším otázkám. Po dohodě všech přítomných byl na tétb schůzce ustaven spolek Elzis, klub dejvických časopisů, jehož členy
jsou Elixír VŠCHT, Zkrat FEL ČVUT, Impuls VŠZ a Sti-vař, znovuobnovováný časopis stavební
fakulty ČVUT.
Sz-

tnun

Äŕ^ & PŘEL

Dovolte mi, abych se nyní ujal slova, a byl tak říkajíc věcní stručný, protože všechno to, co vám tecí budu vyprávět, vám bude možná připadat jako věc hodně
přehnaná, vyvedená ad absurdum, m-ijící už hodně málo společného s tím, co se událo
tenkrát, když ještě, rozumíte mi, když ještě, no prostě hodně dávno, ješt« dříve,
než jsem si tohle vše mohl uvědomit a kolem různých řekněme úskalí se dopracoval
k těm závěrům, které vám hodlám touto cestou sdělit, %ok nějak bez okliky, přímočaře a chlapsky, prostě tak, jak si to myslí mnozí z nás,:kteří prošli tím vším
přisoustruhováným a nově se rodícím ve svět^, abych tak řekl, prostě, no, světě,
který už by mohl stát sám o sobě, a třeba i proti sobě, kdyby toho bylo třeba,
ovšem svítě, který se stává pojmem, pojmem nového, mocného a silného jáství, pevně
zabudovaného tak n^jak v nás, prostě v nás, ano v nás, jak tomu tak namnoze ještě
často není a nemůže být, protože ještě hodn^ dlouho se bude, abych se tak n^jak
konkrétně vyjádřil, a přitom zamezil prostě tomu, aby se- smdo s mým, řekneme názorem polemisovat v tom směru, že by se dokazovalo to, co je za dané situace právě pravým opakem a v tom případě je nutno hledat konkrétně styčné body s výdobytky
všech,.abych tak řekl stupňů, protože ještě dlouho se bude útočit, já to nyní řeknu
naplno : planými tak nějak slovy já nevím na co všechno možné, protože někdo někdy
níkde něxco tak nák, abych byl stručný a naznačil, že všechny věci, a nejenom teda
Věci zde, ale teda i jinde jsou brány tak ní jak řekněme prostě tak nějak prostě.
A nyní k víci. Všechno to, co jsem zde řekl, je mimo to, co vám chvi říci.

DGC3[3CTO0 OSU

f""**

V minulém čísle Elixíru, v článku Vysokoškolská obvodní konference, došlo k nepřesnosti v pasáži, týkající se legitimací na
slevu do divadel. CV ČSM nesouhlasí s větou, kde autor říká, že
se vybírá 1 Kčs na obal. Je sice pravdou, že -1 Kčs byla původně
vybírána, když však nebyly obaly k disposici, koruna byla vrácena.
S. Dušek navrhl na posledním

jednání (N dne 10,1., aby zástupcům Elixíru

bylo zakázáno být přítomni jednání Celoškolského výboru. Navrhl také vyloučit zástupce připravovaných fakultních výborů. Po diskusi, v níž se střetly názory na
důstojnost a vlastní funkci CV, byly oba návrhy zamítnuty. Pro přítomnost zástupců fakult hlasovalo 6 členů CV, % se zdrželi hlasování, proti byli 1. Pro Elixír
hlasovalo 5 : 5 í 0.

EMATICKy

UKOl

•

o

V období vypisování diplomních prací přichází i Elixír s konstruktivním návrhem
pro fakultu potravinářské technologie : vypište diplomku na výrobu sušeného piva !
Je již nanejvýš na čase, aby.tento přípravek spatřil světlo světa. Po minulých
zkušenost och z letošních vánoc na horách se redakce domnívá, že i odměna 50 Kčs,
kterou tímto vypisuje, je za tak záslužný čin málo.
"
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Byli jsme upozorněni, žc stále so ještě najdou studenti, zvláště, z nižších
ročníků, kteří vylévají upotřebená rozpouštědla I. třídy do výlevek v laboratoři. Výbušné páry potom bloudí potrubím a stává se, že pracovník, který hodí pod sebe doutnajícího vajgle., je nemile překvapen. Pod pracovníkem náhle
vyroste obrovský ohnivý hřib, který v některých případech může být příčinou "N
smrtí a to od úl/ku.
Ptáme se- je-li toho' zapotřebí' ?
Odpovídáme i'Ano. Rozhodne-li so někdo kouřit, je už stejně smířen se svým
brzkým koncem, A vyléváním hořlavin I. třídy do vodovodu jen snižujete jeho
p ř á í l í ?
• •
-•
'
]•

{

7fV
M A M 80
Mi
For<esr
Hni-S
\I
Na základě zprávy uveřejněné v Saturday Evening Post. pokusila se skupina amerických zpravodajů"evropských listů vniknout do vily záhadně zemřelého A.J.
Brovnihga. Zpráva so vsak ukázala ruinou a domácí pán je uvítal střelbou, z lehkého kulometu. Agentura AUSVN neudává, jaký byl důvod počínání obou zúčastněných stran.

Podle hlášení Statistického úřadu
jsme v druhém pololetí ninulóho
roku zvýšili tězLu kotelního kamene o 17,372 Iqj na 1 obývatcles0 tento náš tradiční vývozní artikl projevili zajem hlavně v Ghaně, Shattíandskýcli ostrovech a
Kuvajtu.
•

324 zaměstnanců n.p. Počišíování
v Dolních Horňákách poslalo anglickí* vládě otevřený dopis.,
v něnž odsuzuje zvýšení daní ;
v Anglii, Krátce po obdržení této protestní resoluce anglická
vláda nepopulární opatření odvolala*

Čínská vláda poslala ostrý protest
vláda Islandu proti neustálému pronikání islandských záskodníků. Podle prohlášení listu Župm-ž-£an jo
smyslen činnosti těchto ¿áškodníků
snísti celou čínskou úrodu rýže-a
vyvolat tak hladomor.

Při hlavní sázkové kanceláři
koňskýdi a chrtích dostihů
v Londýně byla zřízená zvláštní pobočka pro tipování pučů
a převratů v afrických státech.
•Sází se podobně jako -u nás -\
:aždý týden.
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Z veršů n písní, ktoré byly otiskovány pod t ínt o titulkem v minulém ročníku
našeho listu, by mohl

vzniknout nylný dojem, že tato lidová poesie, tak blíz-

ká našim srdcím, se prakticky udržela jen na naší škole. Prostý lid si však
vždy rád zpíval, a nedbal na sklony jemu cizáckých intelektuálů. Proto ještě
dnes., tam, kde prostý lid byl ještě zachován, tu a tam můžeme slyšet lahodné
zvuky některých praš-ských písní.
k
Až já budu mrtvola
Pámbu si mne zavolá, \ ,
řekne , co se š za vola.
že je z tebe mrtvola.
/
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V Šanghaji v hostinci u vola
dala -si vařit čaj mrtvola*

i

a když jí ho nenesli,
utekla na hřbitov so seslí.
(Obě tyto 'písně se zpívaly při
•ir slavnostním zapálení Židovských
pecí na Žižkově)
Však nejen pražský, ale i lid venkovský zanotoval rád tu svoji. Ač to .byl lid
nezkažený ani vzdělaností, ani přetvářkou, znal již svoji renczanci {správněji
renesanci), jak je patrno z následujících písní.
Po-jď Maryšo, pojä s námi, do. stodoly
do slsxy.

^^

Čo bych'já tam robila, manka by nňa zabila^O]

\>

(Píseň zhojných hochů augustincú)

Ide šohaj od ylaku,- nes,e flašu koňaku
koňak už je vypitý:a šohaj je poblitý.
•'

(Zpívá se po železničním neštěstí
•

Keá som prišol,. byl som pri tom

na Hané)

S)

^^

trayieka zelená
Keň som prišol, byl sou pitom
'.
.(Spiévanka trienčanských rapuBtlkánov)
^

až po výše kolena.

<•

-
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Nejen Jeník z Bratříc, ale i Honzík z Mrtš a.Vincánt PinSa Podhorský se: věnovali
těmto písním. Nakonec uvedu-ukázku ze sebraných písní Vifíci.Pindi;
Shrbený mužík běhá po poli,
nepřijde domů, až. je oholí.
(Píseň kulaků na řocě Moravě) '
Sestavil

-najkl-

Lili Heřmánková
plavá
blondýnka,
světlých
vlasů
usedla
na protest proti agresivním plánům útočného paktu NATO

Na
svůj
rozkošný
zadeček
protestujíc tak proti neokoloniálnímu útlaku koloniálních
mocností
A

půvabně
odhalujíc

oblá
kolénka
•
jako protest proti šovinistickým přípravám zaslepených revanšistů
Zkřížila
své
Štíhlé
nožky
na protest proti všem zločinným rejdům imperialistických vlád

Tak zvítězíme I

J

-í: V • W

motto : Když nic nevím, nemohu kritisovat. Mohu jenom napadat.
Máme tu zr.se novou úpr.vvu studia. Nesena ideou zkvalitnění či zúpornění studia
přiblížila opět o krůček sjednocení všeho našeho školství. Aspoň vnějškově - máme teč
výuku až do konce ledna, stejn-i jako školy střední a národní, náš vzor.
Někdo mi ted

zřejmě

řokne, že jsem kverulant a reju do toho, do čeho nevidím.

Ale já-. <io. toho opravdu nevidím; on se mne totiž opravdu nikdo nezeptal předem a taky se
mi své rozhodnutí nepokusil zdůvodnit aňi dodatečně, (A jestli se pokusil, někdo jiný
se postaral, aby se to nedoneslo dál-,) Přitom se obávám, že to

J S «3 Jíl p PClV o

J £l

a ne mla-

dý Eskymák z Grónska, koho se upřevování studia týká. Tak proč se nemůžu dozvědět, co
je na tom lepší ?
A myslím, že nejsem bitej sám. Dlouho se volalo, že striktní způsob požadování
docházky na vysoké školy je nedůstojný dospalého ělověkr., který má o věc zájem. Bylo
vyslechnuto uchem jedním, z ucha druhého vyšel výnos : zrušit povinnost docházky na
přednášky, ponechat ji na kroužkových cvičeních, čili tzv. nalejvárnách, kde se chytřejší nudí, hloupější opisují a asistent přežvykuje to, co bylo už jednou řečeno na přednáškách. Není patrně pravla, že by se po tom nevolalo, ale proč ?
Mně jenom napadá, jestli to nemá naznačovat postupující úřehodnocování hierarchie asistent - profesor. Že jako jedněm je třeba prokazovat v«tší úctu svou přítomností,
v a ti druzí jsou na škole Jan oji toho, kdyby tu náhodou chtěl n^kdo z nudy studovat chemí."
[
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Rád bych se'mýlil.
Ui

Na základě jednání CV ze 17.XII.1965 se dovídáme :
Kolejáci ze Sinkulárny si již od časů ¡stěžují, že nemají hřiště, kam by si cchli
jít zahrát fotbal nebo volejbal. V zájmu jejich i školy je hřiště sehnat. Reča vysokoškolského sportu v Praze nám nabídla komplex hřiší v areálu Slovanu Dejvice
a Pŕašjióho mostu a spolu-.-s- tím 60.000 Kčs ha j*'áJich.úpravu. Hřiště by se stala naším-vlastnictvím. Kolejní radě bylo uloženo, aby informovala kolejáky a zajistila
úpravy h ř i š t ě ; " ' .
.... _ .:"*•
Jak oznámil zástupce KR Sinkulovy koleje a zároveň člen CV Miroslav Fiedler
(pok.
), kolejní rada nemá o hřiště zájem, protože kolejákům se loni nechtělo do
Akce Z na Kotlářce. Proto se rozhodla o této možnosti kolejáky vůbec neinformovat.
Tak to činíme za n^.
Chw
Sz

rek a ve volbách fakultních výborů a dospěl k těmto závěrům í
- fakultní plenárky na FOT, FTFV a FFT se sice sešly, ale pouze v počtu nepřesahujícím 30 Qlenů
- plenárky na -FAE a FAT dosud nebyly svolány
- usnesení celoškolské konference, kde bylo odhlasováno vytvoření FV do 30.XI.65;
se v tomto směru neplní a to jednak pro malý zájem posluchačů o činnost Svazu
a jednak možná pro malou informovanost člonů.
CV- proto rozhodl, že na fakultách budou vytvořeny pracôvní skupiny'pro přípravu fakultních konferencí ČSM. Jejich úkolem je pouze příprava fakultní plenárky a to :
- vlastní organisační příprava
" - návrh kandidátky FV
'•
- příprava programu, kam je možno vložit :
- informace o celostátní konferenci v S
- zahraniční zájezdy
- zkoušky ve šk. roce 1965/66'
Po projednání CV navrhl toto složení pracovních skupin :
FAT : Volf E., Žižková, Freudenbergová, Broul, Havránek, Frohlichová, Blahník,
Hanč, Ha ur.
FOT : Kučera J., Benešová, Kárná, Skalická, Fuchsová, Vondráček, Faltová
FTFV : Babička, Přibyla, Růžková, Grossmann,. Kolář, Palyza, Šindler, Reichlová
FFT : "Lachman J., Houska, Přibyl, Šolarová, Mládlcová, Kozáková, Peloch, Lányi
FAE : Vyvial, Plicka, Tvrdík, Volák-, ProkOpéc
CV na téže schůzi dále projednal stav příspěvků a způsob dalšího odběru. I když se
situace v odběru známek poněkud zlepšila, stálo zůstává v pokladně k 1.1.1966 cca
4000 příspěvkových známek za.rók 1965. Individuální nákup známek bude jen do 17.1.
1966. Od 17.1. budou moci odebírat známky pouze důvěrníci jednotlivých kroužků. Sou-«,
časně jsou důvěrníci povinni provést do 5.III. kontrolu příspěvků a písemný přehled,
za kroužek odevzdat na sekretariátě ČSM. Na základě těchto výsledků bude zhodnocen
stav a s těmi, kdo je nebudou mít zaplaceny, by bylo projednáno' jcjich další členství v ČSM ve smyslu stanov. Na programu mimořádné celoškolské konference, se ktorou se předběžně počítá na 15.III., by bylari»j:.také projednána-navrhovaná opatření,CV.
,
•'• Po projednání s pedagogickým oddělením byly na přání zástupců lidu povoleny některé další termíny. Konkrétně jde o tyto.předměty :
Fysika
18.1.
Strojnictví
16.III.
Fys. chemie
4.1.
(nevylu- čuje se možnost dakšího termínu)

Chem, inženýrství
24,111.; 21.IV.
Anorg. chemie
1-5.1.;
28.11.
Matematika (kompľ. funkce) - vzhledem
menšímu počtu uchazečů termín v březnu
po dohodě s prof. Bílkem.
,s _ ,.
•
...'• -. '•.
, ' >.
Dodatečně bude ještě zažádáno o lednový termín z chemického "inženýrství.

CjL'v.'

•

Hasičstvo černohorské žádá tu-.i. cizozemské majitele fotografických zobrazení Sboru
o laskavé poskytnutí těchto prvnífná tájemnikoyi 'SČH za účelem.
'
Autoři třa í^ejv-yy.eděnějších/zobřazení hudott .odměněni, zvláštní prémií (vyfotografování
před vztyčenou přoudnicí), třicet artefaktů pak bude zakoupeno pro archiv SČH.

s

Dopis' -redakcí :

^ V

s

'• •

Proč na.škole^není možnost - přes velký zájem - půjčit si lyžky-běžky ?
y
• ''

\ S

/ •\
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J. Dyr
J. Škop
*

Jo, to taky nevím. Posluchač teä dostane od školy b«žky a ostatní lyžařskou vý"zbroj jen na povinný kurs v prvním ročníku. Víckrát již ne, protože fakultativní kursy KŤV byly zrušeny a zůstaly jen akce lyžařského oddílu TJ Slavie Chemie, které j3ou
však přednostně určeny pro členy tohoto oddílu. Členové ostatních oddílů, případní nečlenové Slavie (kteří nejsou ve Slavii třeba jen proto, že tam není dostateční velký
výbír oddílů) mají mnohem menší naduji se tíchto zájezdů zúčastnit. A má-li n^kdo tu
smůlu, že už závodí za jinou jednotu, je z kolektivu spolužáků beznadějní vyvržen.
A nastávají další komplikace. Zájezd pořádá Slavie, ale, lyže vlastní katedra.
Účastníkům půjčí KTV lyže, ale jen po dobu konání soustředěni. Chce-li student dále zá
vodit, může mu lyzé půjčit jen Slavie' z přidílené kvóty.
Posluchačů jsou dva tisíce, zaměstnanců půldruhého a všichni mají právo .stát 3e
členy Slavie. Je pochopitelné, že se běžky potom mohou půjčit jen osvědčeným závodníkům. Jenže, kdo nemá lyže, nemůže se osvědčit, nehledí na to, že by třeba chtěl jezdit
jen tak. Rekreační !
Když se před ěasem zaklácaly Slavie na všech vysokých školách, hovořilo se, že
mají pomoci tělesné výchově, že jejich hlavní naplní má být masový sport. Jsem sám
aktivní závodník a z© své zkušenosti se domnívám, že k tomuto účelu nebylo třeba. Dlavie VŠ zřizovat. Jejich vývoj tomu ostatně nasvědčuje.
, ~
Na celostátní konferenci vysokoškoláků 18. - 19. prosinbe se'Aimo jiné upozorňovalo na více-než nejasné rozdíleni odpovědnosti za vysokoškolský sport mezi katedry
tělesné výchovy. Slavie VŠ' a Vysokoškolskou radu ČSM. Přiznám se, že ani mně nejsou
zcela jasné výhody, které exi. tence více organizací přináší studentům».
•'
,
•; '
5 ar f
23. ledna budou naší Slavii dva roky. Je tedyjiž čas zveřejnit zkušenosti s její existencí a pokusit SG O hlubší rozbor. Jako stimul k tomu byl také tento článek
psán. Dopúsťii'-li se někde nepřesností, není to zcela vinou pisatele. «
•
red L £ ž_o v á n í
Letošní přebory školy ve sjezdových disciplínách s.e uskuteční v Krušnách horách
na.Bouřňáku (20. - 22. I.) •
Někteří závodníci - sjezdaři se zúčastní přeborů MV ČSTV ve Špindlerově Mlýně
(24. - 26.1.).
Lyžaři-běžci mají také své přebory v Hraběticích v Jizerských horách. PřipraV-né
26., přebory 27. - 30. ledna.,
soustř'•edění se koná 23.
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r i i v á n í
Před vánocemi se uskutečnil přebor VŠCHT v plavání. Z 23 startujících byly skoro 3/4 posluchačů z prvních dvou ročníku, což je jist<-- potěšující. Bylo vytvořeno
6 rekordů školy. Tři vytvořil sani a no* jednom se podílí Lubomír; N o v o t n ý
zl.
ročníku FAE. Jeho suverénní postavení mezi našimi plavci dokazuje 6 vítězství v šesti
závodech i dosažené časy.
V prsařských závodech zvítězili 2x Neufuss a Kulman, na 50 m znak zvítězil
Marcoň.
Podobně jako mezi muži Novotný dominuje moz'i ženami (třebaže jen třemi) K r á 1 o v c o v á . Zvítězila v obou disciplínách {na 50 m prsa v ^íovóm školním rekordu)
a se zbývajícími třemi závodnicemi vytvořily základní rekord na 4x50 m polohové štafety. Tak se dostalo na každou účastnici alespoň kousej rekordu.
Podrobné výsledky jsou zveřejněný na nástěnce KTV,
L_e_d_n í__ h_o k e j
0 činnosti hokejistů-chemiků jsme dostali v tomto školním roce první zprávu.
Vedoucí družstva, asistent Horák, nám napsal o turnaji v Plzni, který se konal koncem minulého roku 'a kterého se naše mužstvo zúčastnilo. Pro nedostatek místa jsme
všnk nuconi zprávu zkrátit na několik informací.
Turnaj v Plzni byl finále přeboru VŠ, do kterého se družstvo VŠCHT probojovalo tak trochu se štěstím. Mimo VŠCHT Preha startovala jest« družstva VŠCHT Pardubice,
ČVUT Praha a VŠSE Plzeň. Naši skončili sice až čtvrtí, ale bojovnost ve všech utkáních snižuje tento neúspěch a také fakt, že pouze dva hráči jsou registrovaní hokejisté. Oporami družstva byli ve všech zápasech Hofman, Helus a Roubíček.
V ý s l e d k y :

VŠCHT
VŠCHT
VŠCHT
. VŠSE '
;VŠSE

-

ČVUT
Pardubice
VŠSE
Pardubice
-ČVUT

3 : 8
3:4
6:9
11 : 3
3:0
- ČW -

R e k o r d y

z piatackého přeboru školy :

50 m motýlek

N o v o t n ý

• 400 m vclný způsob . - • N o v o t n ý

Lub. .

I/FAE

30,2 vt.

Lub.

I/FAE

5:24,5 min.

Lub.

I/FAE

1:17 ?0 min.

4x25 m osob.pol.št. -

N o v o t"n ý

4x50 n pol. štafeta -

Marcoň, neufuss,
Novotný L., Kulman

50 m prsa

K r á l o v c o v á

4x50 m pol. štafeta -

Sedláková, Tesařdvá,
Marušanová, Královcová

2:25,5 min.
/

I/FPT

46,:4 vt. •
3:36,3 vt. • ustaven rekord školy

kP£č$fiká.libová, zvaná skočný)

Sebrala patrola tu Kariilu hezkou,
vedla ji po Fráze tou širokou cestou.
Tan na jednom rohu, stáli tam dva kluci
divili se tomu, že s patrolou musí.
Já nic neukradla, já setD eště mladá,
zeptejte se na mě, zná mě celá Praha.
Na kamenným mostě holka sebou trhla,
přeskočila klandr, do vody se vrhla.
Do vody- se vrhla, dělají se kolá.
je to prostitutka,, tak ji není škoda.
. Neposmívejt. se., dyx se to nesluší,
třeba prostitutka, přece měla duši.

O

V době těžkého sociálního útisku, kdy dělník byl nucen prodávat svoji
pracovní sílu, kdy chuďas prodával vše, co mohl, aby uživil hladové krky
svých nesčetných dětí, byla leckterá žena nucena prodávat i to nejcennější co měla - sebe. Nebot ják praví básník : Těžké je zůstat v nepoctivé době poctivým, Však tyto takzvané lehké ženy neměly život ani trochu
lehký. Dlouhá pracovní doba, špatné podmínky, a neustálé noční bdění jim
podlamovalo zdraví. A to ještě byly hračkou bez valné ceny v rukou (a nejen v rukou) zhýralých zbohatlíků. Však dnes je tomu odzvoněno, dnes je
to jinačí. Dnes každá dívka to, co by dřivěji dávala jen z materiální bídy, dnes dává zábavněji, lépe a radostněji. A též štědřeji. Možná, že se
najde někdo, kdo začne mluvit o duševní bídě, avšak ta je osobní věcí
každého z nás. A známe dnes i takové dívky, které vycházejí vstříc rozvíjejícímu se tůr.i atickému ruchu a v zájmu zachování folklóru a hrdosti
naších žen na svoji lásku provádějí též prostituci. Ale daleko hrději a
lépe. Jeden z mých známých vznesl na mě námitku proti bonovému pořádku.
Nevšímejme se takových malicherností a věřme samisobě. Kdyby to bylo
něco závadného, tak jsmo to již dávno nějakým výnosem zrušili./
\
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