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Elixír víti čerstvé posluchače s, gratuluje jim k odvaze, kterou projevili
vstupem na tuto školuo
Přátele S Při šli
r»a školu, která, jakkoliv se tc na první pohled ne»
«dát je až nevhodně běžkáo A nemyslete si, že to budete zrovna vy, kteří vydržíte až do koniec Jt&Jisiika nám totiž na vědomost dává, že po prvním ročníku
zde zůstává pouze 50ľ' studentů, znechucený zbytek zmizí do různých ne*nám0 Pitomí' inženýrem rebude, učte se, zde nejste na zemědělské a jiná hesla asistentů budete slýchat*
Byli byste hloupí9 kdybyste kvůli nt-jaké zkoušce, dejme tomu z fyziky,
opouštěli tuto školuc Nebot jakkoliv nutné je dřít, je tu také bohatý život
společenský, čundrování a vuoec srand?. Eovněž kultura jako kultura kvetec
(Co tím minim, uvidíte na pripravované výtvarné výstavě skupiny VALS«)
Aby naše ČSM néco vydělalo, pořádá karnevaly. P.očně dva - na podzim DRAK,
což znamená Bratr Kachekranu a na jař<» Kachekran, což je Karneval Chemikůe Koncovka je tam kvůli zvučnosti0 Aby ČSM na karnevalech vydělalo, musí mít karnevaly úspěch, aby měly úspěchs musí tam být sranda. Ľoposaváde tam byla; Kachekran byl nejlepší karneval sezony (podle mého soudu, no). Proto lze soudit, že
ČS15 vydělalo a nestyäte se tedy pro případné své akce vyžadovat od něj finance®
Rovněž různá kolejáles a podobné taneční mejdany menšího rozsahu se zde
pořádají, tyto nají výanam hlavně pro iáskuhledající a erotické schopnosti posluchačů jsou tak využívány v rámci školy*
0 vhodných >ospodách se zde nezmiňuji, předpokládám, že správní hospodáři
se dokážou orientovat 3ami®
Vlastivědný kroužek na. škole nenío Touha poznávat vlast je však touha uslechtilá, duši povznášející a pro její podporu, též k jejímu vyplnění, existuje zde spolek zvaný TASS, Zkratka znamená Turistický a srandistický spolek.
Mnoho informticí o tomto spolku naleznete na delších stránkách, Z toho, co tam
není, popíšu tyto akce?
Noční orientační závod (předpokládám alespoň, že letos bude také). Loni
3e ho zúčastnily dva autobusy závodníků a pouze jedna hlídka se ztratila, tak
že šla do Prahy pešky. Následuje Deaoriantační závod školou o Putovní Křevuli.
Tento závod má hlavni kategorii určenou pro první ročníky a dává vám tak vzácnou příležitost poznat bludiště chodeb v našich budovách. Loni měl cíl v hospodě a každý závodník dosta) dvě piva* Na jaře se potom koná APUCH - Aprílové
Putování Chemiků, spí se po stodolách, pije po hospodách - v květnu, na zakončení školní saissony Školní přeber v kuličkách® Tento přebor má dlouholetou
tradici a svou zajímavostí občas přitahuje i VB. Nemám bohužel dost místa na
vyprávění historie všeoi těcs to podniků; u ohňů a v stodolových noclehárnách
Chemických putování bývá VŠSÍL zvykem vyprávět kromě sprostých anekdot také o
historických akcích a súčastnite-li se nejbližšího Podzimního putování, čili
POPUCHu, budete informováni nejlépe«»
Ke školní organisaci SsM musím, ac nečlen, sdělit, že je to organisace
celkem dobrá® AI na čestné vyjímky se nevyskv+.uíí -funkcionářicl funkcionáři,
dávno není zvykem hlasovat jednohlasně a iniciativě «a mez* občas nekladou.
Ani v naší idylické době zeeia nevymrel věčný typ remcavého studenta, který
je vždy t&as kde se něco hýbe a kterého bývá slyšet, když o něco jde. Také mezi vámi bude par takových, možná dokonce tři nebo čtyřis Neopomenu připomeajput,
že podobní hoši jsou mesi námi vítám o
Nakonec, jak se aluší a patři, Vám přeji úspěchy ve studiu, v osobním Ji«»
votě, mnoh® štěstí a Veselé Velikonoce0 A nesapomentes učte se, nebo půjdete
na zemědělsko nét>& dokonce na peäák, 5 kdo je pitoměj, z toho inženýr nebude
a kdo se neučí„ z tojho taky neř ale kdo nedělá nic jiného9 než učeni od rána.
do veče5P*.e xmk«»e* nticjně v apatyce nekoupio
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Smhé statistiky HteiJ£0 ž« produktivita zemědělství rosta řadou lineárni„
lié£ přibývá řfiss geemtsiokattp

grafickým znázornění« přírůstku knih a

tataíeh informa®! je křivka esEpoaeaeiálnío Nabíaí se tudíž myšlenkap Sa lidé ne<=
®e»r@u hlaáy0 »1« utopí se v mažství knih, časopisů» bulletinů8 skript0 noviaD
broiusTo přírué«ks sesmísá

Teato fakt sladují po celém světě, coi je dobrou
c
sásdnkou pro vsnik dalších žasepisůo Tímto problémem ae v poaledních letech s&=>

bývá tál skúpim pyae©vaákS Elisírao Sleduji již delší dobu sajíraevý úk&s na
VŠCHTo

Knihy

Ä

knihovny Eačaly nebespečně ohrožovat atudentyo Proto vyšel před

rokem svláštsí připišD respo odpis, který přeměnil studovnu ve skladiště

kniho

Aby stupen ohrožení studentů byl co nejmenší, byla jim přidSlena jedna učebna
(čo 191) na bývalé V§2 s tímg že se jedná o provizorium a že bude »řízena stu»
dovna prvotřídní, i když pro bezpečnost studentů s malým počtem

kniho

Nyní poaorný čtenář námitce de jure, že studijního prostoru de facto neuby=
loo Ale to ještě nevi9 že přidělená učebna je učebnou i nadále0 Splnila se tady
proroctví z loňské konference ÔSM8 že s přibýváním prostoru

pro VŠCHT ubyde

prostoru pro studenty0

Oé 4o do 11o záři 1966 se konal v Milá-

to, že v příštím roce by se snad mohla

ně letošní kongres Evropské studentské

uskutečnit výměna studentů s Nancy a

chemické a kulturní organisaee (CBC1?8$Í» Eidhoven0 Obě výměny jsou v současné
Na kongrms bylí »a naší školu, na návrh době předmětem jednání,,
C? SSM, delegováni VŠR PQ Lischke a Lo

=P~Y

Jaklo iTedsáaí kongresu se skládalo sg ně»
. v. .
,»«
.
^^
K úpise informaci našich čtenářů ve vekolika částí s z vlastního Jjednání«
. , ,
,
s s odci studovny CV
uvadls
bornýeh přednášek a % exkursí o Naši zá» Studovna měla být zřízena v posluchárně
čo 191 v bývo VSZo Tato místnost byl®
stupci byli v Miláně v rolí pozorovate
lů a OSOEC poiitf s naším vstupem v pří»
přepažena, v jedné části
^
*
*
je plánován sklad skript a v druhé vlastštím roceo Byli bychom první škola ze so-aá studovna« Poněvadž však v plánované
cialistických zemíp nebo? dosud jsou v

^alckarf nebyly uvolněny2 místnosti,
se kterými se počítalo jako s posluchár»
GECEC sdruženy vysoké školy chemické z
na®i,te3y vyučování by se muselo prodlu»
těehto oěst* Paříž„ Nancy, sáp0 Berlíw, iovát až do večerních hodin, byla větší
z obou částí místnosti lo 191 ponechána
Liege, Eidhoven, Londýn, Zurich, Milan©» jako posluchárna0 Celá záležitost byla
K problematice a náplní GECEC se vrátíme Pojednám s vedením školyo V místnosti
c 0 191 nyla.zřízena studovna s kapací»
v některém z příštích čišelo Pro naši. ško-tou 24 místo Bohužel však nebyla během
, o
. , j,
.. , » .
, roku téměř vůbec využívána0 0 průběhu
Ag
lu je žata® výsledkem
jednám. mimo 0jiné
. v ,
.
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celého prípadu CV v loňském roce informoval studenty VŠCHT na nástěnném Elixiruo

Uveřejňujeme přehled výsledků loňského studijního roku, jak nám je poskyt
ly děkanáty k 8. X» 1966« První číslo v každém políčku znamená domáci studenty
druhé cizince» Záverečné počty fee zcela přggně neshoduji, rozdíl kontrolního
součtu (1700 + 109) však nespadá na náš vrube Absolventy zprávy neuvádějíe
FAT

původní stav

letos zapsáno

odešlo

1

193 + 28

97 + 2

90 + 11

2

112 + 9

73 + 3

20 + 0

i

3

80+12

67 + 3

3 + 2

4

89 + 8

77 + 3

5 + 1

474 + 57

314 + 11

107 + 1

58+0

38

+

0

11 + 1

celkem

118 + 14

FOT
1
2

57

+

9

50+1

4

+

2

3 + 4

3

66

+

4

37+2

14

+

2

15 + 0

4

€0

+

6

49 + 3

0

+

1

11 + 2

celkem

290 + 20

194 + 6

56 + 5

70. + 7

PPT
1

124

+

3

35+1

89

+

2

0 + 0

2

58

+

6

33 + 6

12

+

0

13 + 4,

40 + 5

26 + 0

12 + 0

36 + 2

0 + 0

5 + 0

3

41

+

2

271

+

16

1

90

+

2

59

3
4

4
celkem

10+5

130 + 9

113

+

2

28 + 9

0

50 + 0

40

+

0

0 + 0

+

3

46 + 0

0

+

0

13 + 3

55

+

1

39 + 0

0

+

0

16 + 1

47

+

3

45 + 0

0 + 0

2 + 3

251

+

7

180 + 0

FFTV

celkem
FAE

+

0
•

31 + 7
. •

*

1

161

+

4

54 + '3

2

67

+

1

55 + 0

3

83

+

2

4

73

+

384

+

celkem

40

101

+

1

6 + 0

8

+

0

4+1

53 + 1

17

+

Q

13 + 1

0

65+0

1

+

0

7

227 + 4

127

+

1

t»

"b + 0
30 + 2

seschl® blíži
ftttkčmíhe abdebí nynějšihe CV a io 11 o tor» bud« na
kenferen«£ zvelen aavýo
Nechci nyní zde bilancevat, t* panechácám k«np«te»inější»Q Chtěl bych jen
Sástěčaě w&zaažit9 které cesty jeeu pre příští rek« pedle méhe aás«ruB pre CV
SSM reálné nebe nutné0
D«m»ívám Beg že v celkevé člnnasti svaz® nedájde v příštím řece k výraz»
mým zaěaáo Bude autaé zvýšit úraven pasutavání jednotlivých kenkrétníéh situa=
cí a tedy i veškeré návrhy z &aší škely by patem něly mít maehea větší váhu aei
deaudo Telik snad ebecněo
Sešeaí vxdtr«svažavých etázek bude pekračevat -pedle deaavadní linie0 Re»
dukevání pečtu členů CV »a ? s sa saučasnéhe syeteaatickéhe zvyševání úlehy fa**
kultaích výběrů, by mele přinést pre CV dal«ke větší akceachepaeet a pružnosto
C® se týká vsájesaéhe pesěru členů a výberu, trvá zatím stav, jaký byl v minulých letech, nmaA s jednau výjíakeus vyškrtnutím shruba 20% členů se roztřídily
názeřy pra a preti velmi výrazně0 V« vyškrtávání se bude pravděpedebně pekračevatB přátele přičÍMys které k něssu sdnulý rek vedly, se začínají epakevato
Je možné, ie epět pekle**« peČet čleaů zhruba e 10=15%s cež však nemusí být
na závadu o Celá tate záležitost nese sebeu řadu preblémů, z nichž nejdůležitěji
ší je vzájeaný vztah ČSM a nesvazáků a otázka finanční datace za strany Svazu
pre studentské záležitestio Na temta místě bych se chtěl ještě detkneut dveu
věffiís vzájemného vztahu KSČ a studentů na VŠ a vztahu vedení škely a a vadění
Svamt sa škelen V sei&aané debe se tetiž mneží mezi studenty dehady e nevév
kursu strany na VÍ p» XIII o sjezduo Uspeřádáme»lí aa naši škele diskusi k tanuta thematug pak jseu tyte řádky zbytečnéo Snad jen tolik, že je=li tente
kurs označován jakewtvrdýM s padtexte«0 ža má jít a umlčení studentů^ pak Je
te aesayslo Bude se od nás vyžadovat, abychea argumentovali na základě objektiv»
nich faktů a nikoliv jen subjektivně vybranýchp a abychom si uměli vážit a pochepit ajpguaenty jiaýeho
Ke vztahu vedeaí škely a vedení Svazu bych pedetl to, že v minulém rece
byla spolupráce velai dobrá a vysekaškalský žákem přadpakládá velmi úzký styk°
Konkrétní speSlupráee je zejména v případě studijních záležitestio Fřipemenu,
že kolegium ř«k*era akcaptaval* někalik našich návrhů, mezi nimi rezdělení
skaušky z erganické chemie na dvě zkoušky s nežností dělání pe semestru, za»
vedení jedné peviné zkeuŠky pra první rečník k pesteupení de druhéhe semestruo
V letošní:« rece se musíme zaměřit na lepší erganisaei diskuse termínů zkeušak,
nnehem důkladněji sledovat skaušky v zimním semestru a půsebit na studenty tak,
aby skládali skaušky v zimním sa»a<?tru a zbytečně je needkládalio Bude třeba
s« také vyjádřit k® spolupráci s® SQHS a učinitfeankrétníkraky, které by vedly
k vs-ájasné dohoděo
V zahraničních zájezdech nebude aežna připustit deaavadní stav jazykových
säsailestá úžastníkSo Jazykové zk#ušky budeu lete» bazesparu přísnější, nebol
jseu jedinau zárukou jazykové kvalityo Pravděpedabně bude znavu zhodnocena ten=>
danee zvyševat pačet účastníků na jednotlivých zájesdecho Zdá se pa letešních
zkušeneste&h, že optimum je 7»10 účastníkůo Bude prata nutné zvýšit pačet zá=
jezdů, abych«» uspokojili peptávkUo Nabídka ad lidavě demekratických států je
větší nejí peptávka na škala, minimálně by snad stále za úvahu se erientevat
více na pelské »aře0 V zájesdech na západ je stav ebtížnějšío Velká vlna záj=
au e ÔSSÄ na zahraničních V§ zřetelné klesá a je třeba hledat pevné kentakty
dleuhedebéhe eharaktenio Zde bychom měli využit našich styků s Evrapskeu stu»
dentskeu, chemskeu a kulte°n.l ar^amsa^i {CECEC), jejíhaž leteáníha kangresu
jsme se zúčastnili v reli pazaramtelů a na příštín bych as sa něli stát členy o
V Čea snad padle nn$ apustí«« d«ss.vad:«i pasiem, bude v • tiskách kalen
spertUo Pravděpedebnš se pakiísima pasílit TASS a tak padaravat turistiku, nebal
si myslímj, že je psšetilé saupařit, lépesnad smažit se seupsřit s KTV a TJ
Slavií Chemie v estatních spartecho

cioiiaui/
Vědecké raáy věaoh fakult svalily • červmu \o r„ m t < ikainácké fuakoiemáře
pra ěkelai rak 1966/57«
rekters Pref<, Iag. Dr0 Jeaef Keritta, meaitelftádupráce, 2 1 » kereepemdemt ČSAV
deaud prerakterem pr* pedagogiku
prerekteřii Pref* Iag. Sr. Rudelf Riedl, prerekter pra pedagegikkeu Siamaat •
demmia studiu
deaud děkam PTpV
Pref. Sr. J u Stýbla, CoSc, prarektar pra pedagegickeu ěinnoot ve studiu pracujících
epětmě svalem
Pref. Iago Sr. Jarealav Staaěk, laureát etátai ceay KG, mesitel vysaa—'*** Za vyaikající práci, prerekter pre vědu a výsku«
•

PAT? Prefo Iag. Sr. Jiři Piek, C,Sc, laureát atátaí ceay KG» děkam, epětmě
děkamee
Sec o Iag« Sr. Záviě Helzbecher, Sr« Sc, preddksa pre vědecký výsku*, epět
svelea
Sec» Iag* Jiří Celeda, C.Stí, aeaitel vysaameaáal Za záaluhy e výatavbu,
preděkam pra pedagtgickeu Siaaest
POT« Pref. Iag. Sr. Ivaa Praata, děkaa, epětaě svelea
Sec« Isg« Jeaef Peěek, CoSc, preděkam, epětaě svelea
PTPV* Sec® Iags Sr« Vilěa Šešulka, CoSc, děkam
Sec. Iago Jarealav SZiášek, C«Sc, preděkam, epětaě svalem
FPTs Pref. MOSr et Iago Vladislav Šiche, C.Sc, děkam, epětmě svelea
Sec. Iag. Stamislav Klela,

CoSc,

preděkam pre pedagegiku, epětmě svelem

Sec. Iag. Jeaef Meětak, C.Sc, preděkam pre vědu a výzkum
PAS» Pref. Sr. Jam Bilek, děkam
Sec. Zag. Jarealav Eger, C.Sc, pre pedagegiku, epětmě svalem preděkamem
Iag» Zdeaěk Buriamec, C.Sc, preděkam pre vědu a výzkum, epětaě svelem
Na mlate kveatara aaáteupil a» Sr. Jarealav Klimecký

Oaleuvám ae, £e ta jaeu spíše theae aež člámek, ale ohtěl jsem být atruS«
aý. Padetýkám, Se te jseu meje eaebml aázery a že mehu být ápataým prerekem.
Lubaě Jakl, člem CV
Oay mejaeu všechmy ty výdebytky tak meaperaě. Například smíměaá zkeuška s erga=
alky byla apajefa teprve před dvěaa lety. Se reku 1964 byla resděleaá a ay jsme
se letes vi|g|jjpi tam, kde už jsme jeda au byli.
Jseu i Jimě etázky, ale bude aaad aejúčiaměj&l vyříkat si je pěkmě peapelu.
*•> „j

— EVROPA 66 - - EVROPA &B~~
ťhroD
Zajet si de eizí zeměg i* vždy lákáo Af již za poznání« aebe jen proto,
i* je t« ebtížnéo J® zřejmé, že udělat si obj«ktiml názor aa eisí zrad z jo=
diné návštěvy je prakticky nemožné« Pokusili jsme se s«tavit mozaiku pohledů
na současnou Evropu, jak §i viděli o těchto prázdaináeh posluchači VŠGHTo Po»
chopitelměp že každí země je v této mosaice zastoupena jem jedaln osobním dej=
mem Si jednou příhodeu0 Podle teho8 co je pro aás zvláätaí v cizině« lze pak
zpětně usuzovat, jak československo vypadá ečiaa cizinceo 9a této dveustráně
váa předkládáš® prvních pět článků« v uveřejňování budene pokračovato
JUGOSLÁVIE
Denní penze ve studentskéa táboře Aakaraa činila 30 dinárůp přespání 10»
československý kurs 3 koruny za dináro ííaěel jsea taa jen Jugeslávce« něco
západních studentů , kteří raději přespávali ve vlastních stanoch a pak výpravu z Brna« Skrýval jsea se taa s jejich pomocí tři dny, poničia tedy raději,
ze které školy bylio Povedla se jia totiž mezinárodní demems$gace určité československé specifikyo
p
Jedna lublaňská vysoká škola si sjednala a jednou brněnskou výaěnný sá=
jezd či rekreácia V zině jelo patnáct jugoslávských studentů, na doset dní do
Krkonoš a aa léto pozvali stejný pečet braěaských kolegů k me§i0 Do Ankaramu
přijeli8 tři starší politické pracovnice, 1 student, 1 «sistpat a zbytok saaí
zahraniční studenti!, aa oné brněnské škole studující«
Snažía se dělit lidi podle inteligenceo A tak jsea
jak spokojené
vedeni výpravy ignoruje zdvořilý údiv Jugeslávců, kterýn nešlo na rozum, jak
se aohl český aárod ed esmačtyřicátéhe reku ták zaěait ve fy*iegnemiio
/S fhJ
HŠHBIO
Město zvaaé Kodam ná úplně sněžnou nadmořskou výškuo V průaěru takové
plus dva aetry (když nejsou vlny)o Čechoslovák by se z tak aebezpečaého níBta
už dávne odstěhovalo Dáaevé ne o Jednak se vlastně aeaají ve své zeai kaa utéct,
jedaak se ty dva aetry aad aořea aaredili a sšejně si už zvyklio
Dánská architektura je spiše rezhlehlá než impozantní, žádaé činžáky aad
tři patrao ale tisíce a tisíce malých deníků obklopených selení, které se tá~
hnou zase kileaetry a kilometry od středu města» Te si saaezřojaě vynucuje široké ulice s třeai proudy aut taa a třeni zpěto československému příchezíau
nezbývá než sednout a hodinu zírat na elektronicky řízené semaferyp křižovatky
bez policajtů a ta tiše letící řeka aut a cyklistů v něa vyvolává pocit horečnatého blouzněnío A má~li příchozí přejit přes ulicip počká přes tři soaafery
a pak běží, utíká přes ulici z plných sil0 ohlížejíc se- pžitem ještě zděšeně
přes raaenoo
Nejherší jsou přechody s předností pro chodce, vyznačené širekýai bilýai
pruhy« Není na nich ani ta poslední «pera pražského chodce - seaafer0 StaČi
však, aby kdokoli vstoupil do jízdní dráhy, třebas dvacet ceatiaotrů před chladič řítícího se auta a celá řada rázea stojíc Neohrožené babičky se takto přod
našil aa očiaa vrhají de proudu a zatímco nám stydae krev v žilách v předtuše
hréxné katastrofy, putují starenky s důvěrou prouděn jak starozákonní židé
vodaai Rudého aeřoc
Já jsea te nedokázalo A nedokázal bych to asi ani za deset let přesvědčování« Má® v sobě příliš hluboké zakořeněnou zkušenots, jakou cenu ná neje
existence pro majitele čtyř kol v socialistickém Československu«
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äVŽDSKD
PřesvědčeníB žo šréůskm je peassský ráj pijáků mléka vyplývá aai z mé esební
diftraaec nápojového lístku© Ti» es jsou defermovámi spíše přes alkohol, zase
tvrdíp že Švédske je ráje» alkoholiků© Podle mich se prý každý pořádný Švéd de
pětatřiceti docela uehlastáo Neměl jsoa tolik času©
Psdle literárních reaimsceací by měl tomto titul příslušet spiše Láaaku
Dámské mléko má ale jednu nepřekonatelnou nevýhedu0 Mléko se tam prodává v sirokehrdlých lahvích z hmědéhe sklafl připomímajících tak výrazně lékarémské pra
chevmicop že chul k pití většinou přejd*r
švédové naproti tomu prodávají trvé aV J • líbezných papírových krt » čkách0
Krabičky jsou různé velikosti a tvasai?
-aaé aobo jehlancevité, pot 'oné
polyethylenovou folií a potištěné barevnjr,a eorazky; k^ere vypadají jako by uv*
aitř byl dětský traktor neb* alespoň mrkaei pas. aka. <r kroji c (A to je už jinší
asociace než aspirin«) Stačí však vzít za zalepenou hubičku, která je zároveň
držátkem, abyste slyšeli jak to tam uvnitř silo šplouchá:
Balení mléka je celkem stasrý vynálezo Sami Svédwré aám ho nabízeli na
mem našem veletrhu už před deseti lety0 Jo to elegaa
, hygienické, lehké, oř
padá zpětmá. distřibueo a potíže s mytím lahvic Dražái to zřejmě nebude« iiflhví,
proč není tedy tak nápaditá věc zavedena dávne i u
Snad nám brán? ¿ftpáklý
časkeslovenskp-skleněný kenservatismus anebo ma aaáo posěry vzácná aebekritičnesto Ono totiž na to, čemu se u nás říká mléko, je tak krásného vynálezu asi
opravdu škoda©
irtV-i
MAĎAHSKO
Maäarske jo oprati světovému názoru Maäarú, země celkem malác Žádným asiěrem neměří více jak tři sta kilometrů a je přitom tak placatá, že by se dala
péhedlně přehlédnout z jednoho místa0 M&a&rský řidič, aby si nepoškodil avčj
kémples velikášství» tedy musí jezdit strašně pemaluf pretože jinak by pořrd
narážel ma hranice a tím vlatně nepřim« přiznával skutečmý stav věcí« 2a -j
mého důvodu se nemůže koukat do stranB kde stoji stopaři, ale jen těsně před
sebeo A to velmi těsně, nejdál na chladičo
,, .
SUDETY
Seděl jsem u pankýtu, mával rukou a pozoroval» jak češti řidiči (alepem
podle toho, jak ukazovali) zahýbají tu vlevo, tu vpravo© Začínal jsem mít dojem, že to patří k české mentalitě© To ukazování© Konečně se nade »nou sliteva<=
la červená mercedeska s německou poznávací značkou© Pan řidič v pěkné bílé ke~
šilip v krátkých kožených kalhotách a padacím mostem (a s manželkou) ni otevřel
dvoře a zahlaholil»wDeprý dén© Kápak jédste?" Asii jsem nestačil skrýt své překvapeni a pán již pakračeval v memelegu8"Já fás fsále do Pilsen© Já jédu ukázat
sfeje šéna celé Sudet© Moje šéna moc sfědafa na to, kde ja šila© Fy se moc dyvila0 že já mlufit ezesky? Fy se moc nédyvilap ja byla za fálky t Czeska Budeje~
fiezo Já tam méla služba» ja f tech Budějovicz, já délal fojako Já méle Czecha
noc ráta, taková sympatička Cžeeha8 ce byla kanarad© Já nemít ráta Žida, ta aé=
být Czecha, žida to být fždycky sfíšata© A komunista je nemela ráta, ty ty sfíšata schovávat© My je musela sáfšít» ja Sudo*n9 Czeska BÚdejeficz© Já méla czes~
ka lit ráda, ten ce mébyla kemumist© My
Budajefiez, on u m šíkala, kte
komuniat, já moc rolka kamarád© o o »o." f
Když jsem fýsteupil v Pilsem, mě méc byla strach, aby německa pšítel dobšo
dej ela ©
*
.
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Pochopeni pro lidricé slabosti je aai podstatně
menším hybatelem dějin než závist. Možná doleaace, že
dějinaai nehýbe vůbec. Je však o to trvalejší»
Když vyjdete na stop z Brna do Prahy, na kopci
nad krematoria» spatříte aochu pána s dvojitou čepicí«
Tiara a zbožný postoj postavy nenchávají nikoho na pochybách, že se jedná o motiv sakrální, tedy a teaa~
tikou náboženskou, našemu cítění cizí» Na rozdíl od
mnoha památek, jejichž trosky a holé podstavce zdobí
české země, je tento ideologický nepřítel zachován
vcelkuo
Výklad, jak osaměle stojící socha mohla přestát
vítězství ateismu není jednoduchý a obávám se, že ani
1

ne racionální. Viděl jsem už desítky aoch i velkých
io^ i

budov, chráněných ploty i komplikovanými zákazy a

)ÍAM

přesto zplundrovaných s primitivní rozkoší. Abych se

však vyhnul konfrontaci s neexistujícími silami nadpřirozenými, upnul jsea
svou pozornost ke kamennému podstavci sochy. (Hmota, prvotní, primát nad my"
šlenkou. Konec citátu.)
Nápis na přední straně podstavce hlásal, že zde stoji Innocenc XI., papež římskýo Na zadní straně bylo možno se dočíst, že mužem na podstavci je
kanovník Liezovský z kláštera v Petrově. Levá strana zase říkala, že tato socha stojí k uctěni památku padlých vojínů ve válce světové z Bohunic a na
pravém boku bylo psáno Opravil Josef Bohm, Brno, Vídenská 37-39, roku 1914»
V hloubi své duše jsem se nad tou snášenlivostí lidí i věků podivil. Na
jediaý podstavec se tu vešlo více než dv stě let a nijak si nepřekážejí. Za
našich časů stačí vzpomínka stará dvacet let i méně vyvolat zásah zběsilý
kladiva či dynamitu»

(Jako by tak šlo něco pojířlto,)

Víra, že třeba ten kanovník nemyslel zrovna na padlé vojíny ani na pana
Bohma. Nechal jim však na svém podstavci místo, aby i oni mohli zvěstovat
světu to, co považovali za nutné. A socha stojí dodnes.
Clm

SE JAN BIL
Byl či ne (kdo dnes to ví) krály ten měl svou zem a v té vlád on, princ,
dráb a kat. Lid by rád, že je to tak a ne hůř. Ten, kdo chtěl víc, měl zas rád
svůj krk. Král měl hrad a v něm žil. Kol byl hvozd, v něm byl drak a ten žral lid
snad víc než ten král. Král si řelcj "Tak dost, chci pro něj smrt» Můj syn a princ
at jde se bít." Lid měl slib a tak byl rád. Vsak princ byl mlád a měl strach.
"To co chci, je též pro můj lid," řeč si král. Seá a psal list. Lia pak čet u
všech vsí a u všech vrat» "Je u nás drak. Vše by je irai a lid má pal*: hlad. Chci
jeho smrt a pro lid chléb a mír. Kdo je rek, at je to pán Či kmán, at hoch, muž
či kmet, at Nor, Fin Rus, Öech, 5véd, Řek či Dán a má dost sil, necht jde se bít.
Já dám mu řád. Vše pro múj lid. Váš král." Však lid se bál.
Byl mlýn_, v něm žil děd a s ním syn Jan. Ten Jan byl chlap jak dub® Vzal
meč a šel se bít. Drak měl pět hlav, však Jan byl rek. Stal všech pět hlav, pak
je vzal a šel na ten hrad. Král dal mu řád a ten řád se skvěl® Jan byl rád a lidten se smál.
Však děd měl zlost a tak mu řeč: "Jsi múj syn, jsi však hňup, bloud a blb.
Král měl ti dát zem, té měl jsi chtít půl či část. Tón řád je plech, jen cín a
méä, nic víc."
Jan měl vztek, že je hňup, bloud a blb, a tak šel zas na ten hrad a všem
tam řelci "Jsem rek a váš král." Byl však jat a hned ten den s ním aoud» Ten soud
byl kos. Veá ho král, princ, dráb a kat. Ač Jan byl rek a lid měl jej rád, tak
kat ho stal.
Král byl již stár, princ chtěl moc a tak mu dal jed. A král - byl pryč. Lid
se smál, ač se bál čím dál tím víc. Ten princ - dnes již král, řéíci "Jan byl rek
a šel se bít. Dám mu hrob a řád." Ten řád se skvěl. A lid byl hrd na svou zem a
princ, dnes již král na svůj lid.
A lid byl rád, že je to tak a ne hůř. Ten, kdo chtěl víc, měl zas rád svůj
krk
-ZaS-
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Další beseda g cyklu Strana hovoří s mládeží se konala 18o října v po=
slucháraě II o
která byla se tří čtvrtin plnáo Beseda vsnikla s iciativy CT
ČSM0 který chtšl tak předejit vzniku šeptandyj> kole» posledního přehodnocování
Majáles 660 Zároveň byl tím presentován náš zájem a určité znepokojení z pes*ledních událostí« zejména ostré kritiky některých vysokých škol stranickými orgány»
Besedy se zúčastnili představitelé školy Sorektor Korittap So prorektor
Riedly s° Wilhelra sftf a s , Dědič z W KSÔ, dále doc0 Adámefc^ katedry ML 0
Hlavním tematem besedy byl Majáles a s nlSft související:||ázky demokracie,
informovanosti studentů a chuligánů, viny a trestu^ V něktet^ch mamseteoh, zejména v diskusí kolem vyloučení exkrále Majáles Františka Sedláčka zě studia na
Stavební fakultě, dostávala beseda bouřlivý ráz®
Byly kladeny otázky chytré a hloupé, odpovědi na ně byly většinou jasné,
někdy také žádné nebo mlhavéo První otázka s pléna zaělag co si představujete
pod pojmem komunismus? OdpověSg Pojmy se raš ní9 nikdo nemá o komunismu přesnou
představu* Je ještě příliš daleko, takže nemá cenu o tom mluvito 0 budoucí
esisteaei či neexistenci fakultních časopisů jsa® se dorvěděli totos Fakultní
časopisy budou postupně zrušeny, až na ty, které podporuje a nese za ně odpovědnost nějaká společenská organisace na školeo Další vyjíaka nastane, jestliže škola bude časopis potřebovats V některých fakultních časopisech se totiž
vyskytly nezdravé, až reakční názory, s čím strana nemůže souhlasit» Pokud jde
o nedostatky v informovanosti, mánie si uvědomit, že žádný časopis, nemůže být
objektivní, každý má nějakého vydavatele^ který chrání své zájmy0
Mluvilo se hodně o letošních prvomájových událostecho Ze 140 zatčených
bylo asi dvacet studentů, což se pokládá za vysoké procentoo S tím souvisí to,
že strana není spokojena s ideovou úrovní studentů, což bylo již několikrát
připomenuto představiteli strany<> V souvislosti s tím byla položena otázka,
proč není podobně mluveno o ostatní mládeži, které při podobných příležitostech bývá většina0
Diskuse o Majáles se točila jednak kolem přístupu studentů k podobným akcím vůbec, jednak kolem vyloučení Františka Sedláčka ze školyo Útoky na Sovět»
ský Svazp *ekl 3o Dědič, se velice dotýkají starší generace, která prožila
okupacio Na původcích těchto útoků je vidět, že okupaci neprožilio Měli bychom
si dále uvědomit, že SSSR nám vždy pomáhal při výstavbě republikyc Je však mož»
sé, že určitá averse vůči SSSR vznikla přehnanou propagandou minulých let®
Sedláček byl vyloučen s odůvodněním, že nesplnuje požadavky na ideový pro»
fil posluchače» MiaSiiý rok dostal varování, když jako president IAFSTE za československo poalal jednotlivým národním výborům této organisace dopis, ve .kte»
rém zdůvodňoval obtíže s výjezdy našich studentů byrokracií našich úřadůo 0
smyslu a trestnosti tohoto dopisu se mnoho mluvilo, požadavku o citování nebylo však možno vyhovět, poněvadž jej nikdo neměl ssebou=, Je ovšem fakt, že Sed»
láček dostal po odchodu z funkce v IAESTE výborné zhodnocení od UV ČSM0 Když
potom přednesl na Majáles svůj volební projev, byl vyloučen ze školyo Zde padl
¡Jotazs proč byl nejdříve pots°»sts& pouze důtkou a teprwe o čtyři měsíce pozdějá
bylo rozhodnutí změněnoo Podle odpovědi se tak stalo v důsledku přehodnocení
celého Majálesuo S0 Dědič se také zeptal, proč nikdo ze studentů nevystoupil
proti některým urážlivým heslům^ Na tuto otázku nikdo neodpovědělo
Pořádáni příštího Majálesu v zásadě nic nebráníc Fakultní výbory mají předložit své návrhy, které budou v lednu projednány0
.
Studijní otázky tentokrát zůstaly celkem stranou, ale i tak beseda trvala
tři hodinyo By?a nyslím velmi užitecnác Jes na závěr poznamenávám? posílání
otázek ne lístečkách sice osmělí leckterého trémistu, ale zároveň tím diskuse
ztrácí spád a anonymita tazatelů dovoluje klást otásky pito©é0 Příště by snad
bylo lepší diskutovat více úaty0
JJ

Jí

Pedle zprávy ze Spořiiova zahynula tam v těchto *
dnech menší skupina pedagogů, která se pokoušela
mi domluvami přesvědčit chuligány, aby se dali dobroVolně »stříhat. Při pronásledování nejheuževnatějšího
z nich se pedagogové nechali vlákat do bažiny, která
se táhne na miste někdejšího náměstí Družby a do jednoho tam utonuli.
Zemský policejní inspektro Kubát poukázal na tento politováníhodný příklad měkkosti při výchově naší

.«¿S

mládeže na dnešní tiskové konferenci. Ukazuje se, řekl, že dosavadní opatření proti existenci mládeže bude třeba podstatně rozšířit.
PŘEDSEDA RUDÝCH GARD ve svém projevu na
milionovém shromáždění v Pekingu v podstatě uvítal čskoslevenská »patření k
zajištění konečného vítězství holohla~
vosti. Svůj rozbor současné politické
situace ve Střední Evropě zakončil zvoláním? "Holohlaví ano, ale s copem!"
Nový úspěch naší ZOO
Zajímavý snímek z nově otevřené
zoologické zahrady v Dejvicích nám zaslal náš čtenář A. Zoufalík. Zobrazuje
funkci j--'(Re), ochozenou po čtvrtém termínu, ve společnosti vzácného druhu kozích antilop. Tyto antilopy těžk® snášejí zajetí a v naší zoologické zahradě
je chováme poprvé.

Zastavíme čas
Dne 14. VI. 1967 bude na dobu pěti minut úředně zastaven čas.
Akce bude uskutečněna taktos Po
24 hodině pátku 14. VI. nebude následovat hned sobota, ale 24:01, 24i02
atdo až do 24 s05, kdy bude končit 14.
červen a začne sobota 15. června hodinou Os00o
'
'
Takto získaný čas bude přesunut
k 30. září, kde, jak ukázaly prověrky,
nám loni celostátně scházel.
Studentům stávajícího třetího ročníku oznamujeme, že právě vyšla nová
studijní pomůcka pro studium chemického inženýrství Kasatkini Katechismus
III /státní nakladatelství Kalich/.
Je to další pěkný úspěch naší katolické vědy.
OPĚT FATA MORGANA
Směrem k chodovské silnici se
objevil v neděli 23oIV. neobyčejný úkazo 0bč< né Ziběhl*'c a Spořilova,
kteří jej viděli, shodně prohlašovali,
že připomínal čé-stečně lva a částečně
sochu JoVoStalina z Letnéo Pe podrobnějším šetření oznámili odpovědní činitelé, že se jednal© © obyčejnou sfingu,
přenesenou sem í'ateu morganou z Egypta.
Není tedy důvodu -Nepokojení.
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aáliaío
Jiaé přihrádky byly saepáay spoustovi iejster & nihí. Butskéh® upoutá ssěit v j«=
s e l e c h íl^atkáslh a s á p U m wBEHHÄRSffN S JSLDOYATflfi ZíSTTo Bwtsk# si ehtěl
fs^šit, blil© prohlédaoutg když tu jej vyrušil hlas parní bytel9 která au vesele
svěsioval&s, ž® s® ro-měz podívá m. pokoj tohe podivného podmjeaaíkao Byla rap•Áastaš vsruäom.» aebo? oběhla, »»«itía vi«ohay lidí v blízkém okolí se správou^
i» polieie přižla -í^páSit byt toho aoaávidéaého chovatele psfio Butský jí však •
v
«sbrásilo odvolávej© s® aa § 4©p Bo ©dsto trestaího sákoaap ie ©soby eivil=
:sd »»©si být pHteasy polieojM pro^-lída® bytue Butsky dál© prohlásil9 S® byt po
ŕwé» oéshoá.y..
Kdyl bytaé. ksne&aě odeŠlas iasp0 Butský g«p©s»auv mesitím
•jm.
k«.9 rosihedl
la se podívá do druhéhé pokoj »o J@hc dv®ře byly kupodivu aesaaE®°
Pfžíg raku aa klie®0 vstoupil Butský do místaostio Byla zů.s mprostá taa0 Za<=
ÄwÄtral rukou po sdi9 kde tušil vypíaaS světlao Místo něj však aahňátl cosi «8k°
káho9 jako eisí rukuo Pooit strachu jí» projal ai do morku kostío Couvnul rychle
spitg al© dveře sa aajedaou »«vřely a sáíý pokoj s@ ocitnul v aeproaikautelaé
taěo Butský sáěšaaě hledal po kapsách zápalkyp když tu u©ítil ěísi dech na své
tváři a v aásledujieía.okuBiiku revaěl tupý úd®r do hlavy o Z®ss© s® au rozhoupala
pod sjahama ä ucitil9 2® upadá do podivného spáakuo
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CAPITULA KVIHTÁLNÍ g sto Kajauaek puštěn sa svobodu a «o so mu pri toa
přihodila
Ponechme zatím inspo 3utského svému osudu a vralme so na polictejní komisařstvío Protože jak známo vsal si iaspo Hutský dovolenou, nevyvolalo jeho zmizení
žádný prazvláštní rozrucho Vyšetřování případu se dobrovolně ujmul staršina Kenelik, známý jako kariér!staB který začal obě vraždy již zpočátku považovat za svůj
případ, maje na pamětí velmi dobře neschopnost svého šéfa, který mu stejně dřive nebo později přenechával většinu obdobných těžších případům Staršina Kenclík
znovu vysleeh st0 Kalouska a přesvědčiv se o jeho nevině stejně jako o jeho nevalné inteligenci, rozhodl se jej propustíte Stejně tak se rozhodl propustit as0
Pesehkoho, ale nechat jej zatím pod stálým dozorem tajné policieo
Sto Kalousek sbalil hbitě své .jediné pyžamo, které mši vždy rezervované
pro ppdobné nepředvídané události a jeho první costa směřovala poehopitelně do hos=
pody v Diaždičské ulici, kde setrval až dó zavírací doby, nemoha ukojit svou touhu po milovaném pivičku, po tak dlouhé době nucené abstiaenceo Po příchodu domů
v pozdních hodinách večerních (nebo vlastně v časných hodinách ranních <=• nebol
v blízkém zemědělské výzkumném ústavě už kokrhali kohouti) se Kalousek dočkal nepříjemného překvapení o Kalousek nebydlil totiž na koleji, nýbrž v podnájmu, neboí
jako svědomitý student mši na paměti predavšia studium a k tomu potřeboval nutně
klido Ta dříve milá paní Vondráčkova, jeho bytná se vzbudila, přestože Kalousek
s botama v zubech se snažil proklouznout tiše jako myška a spustila křik, žo Kalouskovy vypadly boty ze zubů na sem -°*5 kriminálníkem nechci být pod jednou střechou! % Poněvadž byla střecha její, podobně ¿áfco celý barák, dalo se s toho snadno usoudit, že> Kalousek bude ten, kdo bude muset strávit noc v blízké Stromovcee
Trvalo mu poměrně dlouho, než se alespoň trochu pohodlně uvelebil pod lavičkou ná seně, které si sem přinesl z blízké kopky0 Frotože nebyl zvyklý spát
venku převaloval se hodně vs spánkuo Šustěni sena neuniklo však bystrému sluchu
nočního hlídače pražských sadůo Tento byl 3tarým mládencem a již po dlouhou řadu
let mu působilo zjevné potěšení rušení mladých párků, které tu konaly jisté zakázané věclo Noční hlídač, jistý Vejvoda % Dejvic v domnění, že Kalousek není sám,
PDUŽÍI skutečně originálního způsobu vyrušenie Potichu ae připlížil k lavičce
a jakoby mimoděk upustil hořící zápalku a sena vzplanvioo Kalousek, přesvědčiv se,
že nejde o sen a že se nenalézá v žádné horoucí náruči, snažil se vyskočit, avšak
tvrdý úder, který jej vrátil spět do hoří«ího sena jej přesvědčil, že je nad ním
laviŽkao Vzpa&atoval se však natolik, že se vykutálel vano Skučíc bolestí a hrůzou zároveň, uviděl v měs¿Sním svitu blízký rybníČeko Bez váhání skočil přes zábradlí do vody a při tom přelomil tyč s eedulkau s LOVENÍ RYB ZAKÁZÁNOo Hlídač
mezitím pobaveně sledoval Kalouskovo požináad0 Jeho radost byla tím větší, že
v rybníčku bylo vody poze 40 čísel (1 čísla •» 1 cm v soustavě CGSE - posn0 redo)
S äábelským smíchem sledoval Kalouska, jak leze z rybníčka a navyklým pohybem mu
nasadil pouta spolu se slovy - Již tě mám, ty chuligáne -o
Kalousek byl dosavadním vývojem událostí tak překvapen, že nebyl schpen
klást ani sebemenší oôporo Během několika minut se ocitl v neznámém modrém autě
s bílým pruhem na. boku, kde na něm byl okamžitě poladova.fi občanský průkaz a když
Kalousek zjistil, že mu asi vypadl % kapsy v rybní¿ku, byl zatčen pro potulku
a bulačstvio Dopravili jej as. komisařství, kde mu n& základě výpovědi nočního
hlídače Vejvody spočetli i poplatok, který se zaplatí, za poškození cedule - LOVENÍ RYB ZAKÁZÁNO -„
A tak se neštastný Kalousek opět ocitl v budově, kterou před 24 hodinami
s takovou radostí opuštěl0
As o Peschke se mešitím vrátil domů a jeho my .si byla satí žena chmurnými myšlenkami, které se týkaly jíž dříve ¿de ".míněného to problému zkřížení dogy s jezevčíkemo os
~ pokračováni příště ~
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Přisel ČÄ8b kdy j® nutno vás nevtíravé upozornit na organiaaci o které jste
jistě již mnoho ( pokud jde o vyšší yáry ) slyšeli naW»,, jaoučě členy prvního rojníku, nemáte ponětí» TASS je spolek, založený několika srandychtivými studenty 1*=
&»s v zimních hodinácho Co to vlastně přesně je, dovíte se niže ve výňatcích ze
stanovo
Zmíněný TASS je jednou z mála organisací, které fungovaly již před založením» Toto kupodivu není kamufláž za jakou by ji mohl považovat zkušený tassista,
ale holá pravda0 TASS totiž ještě před svým založením uspořádal, za účasti 60ti závodníků a 10ti kg buřtů noční orientační závod a krátce na to, na oslavu sv» Miku»
láše, dezorientažní závod setmělými chodbami a dvory naší školy s cílem v hospo»
dě u Waltra ( jinak též Studentská )0 Obě tato klání se odehrála nadmíru zajíma»
věo Je znám případ jedné hlídky, která podlehla nástrahám nočního orienláku a oblafla pořadatele tím, že se vydala na cestu do Prahy pěšky, zatímco Botva se hýbající
ostatní závodníci odjeli paäoursky autobusem,, Tato hlídka vlastně jako první jednala ve smyslu tassistiky» Dezorientační závod zase kladl vysoký nárok na rozličné schopnosti zúčastnivších se borců, nebol v průběhu museli zodpovědět několik
vyloženě stupidních a zákeřných dotazů»
Nyní, když byl náš spolek založen, zbývalo už jen něco dělat» A tím něčím
se stal APUCH, neboli Aprílové putování chemiků po Kokořínsku» Při této příležitosti byly, kromě jiných hutných srand nahození provedení, sepsány i stanovy TASSue
Uveřejňujeme z nich pouze výňatky, neboš jsou nesmírně obsažné a neustále se dotvářejí a vylepšuji, aož jest konečně správné kvůli klamání nepřítele8

čLii
čLZ.

Í Zkratka TASS značí Turistický a srandistický spolek» Tohoto názvu se
používá při veškerém úředním i neúředním styku TASSu s masou i jednotlivcem»
cem<
Smysl Činnosti s
• Zvýšení hybnosti mas za účelem srandy» K tomu TASS využívá všech legálních i nezakázaných cest» Nejdůležitějším způsobem tohoto je tassistika»
t Definice tassistiky8
•• Tassistikou rozumíme učení podporující TASSo Základem tassistiky je
učení velkého myslitele, ideového vůdce SČH Jiřího Švandyo Základními tezemi tassistiky jsous
a) Rozvíjet chodivé a ssavé choutky ( libůstky ) studentstva»
b) Pěstovat tvůrčí přístup k srandě»
o Řádným členem TASSu se může stát posluchač jakéhokoliv institutu, dosáhnuvší věku 15 let a ideologické výše, ( pohlaví není omezeno ), který
hodlá plnit stanovy TASSu» Další podmínkou je dosažení kritického potenciálu srandy, což posoudí komise zvlášť k tomu účelu zhotovenáo Přijímaný člen
je povinen se podrobiti přijímacímu ceremoni»lu0 Podrobnosti viz zvláštní
předpis Cer 1-1»
Z práv člena vyjímáme?
a) Právo navrhnout jakoukoliv novou srandu»
b) Právo nosit stejnokroj,» Stejnokroj viz čl0 7o
c) Právo volit představenstvo TASSu»
d) Právo nerušeného ssání»
e) Právo ulehnout kdekoliv a s kýmkoliv, pokud ten kýmkoliv má
chuí»
f) Právo vstoupit do dějin»
Povinnosti ?
a) Podávat nečlenům TASSu falešné informace»
b) Být lstivý, bdělý, ostražitý»
c) Být připraveno
d) Neustále se ideologicky vzdělávat ve smyslu tassistiky0
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e) Ha každém kroku hubit mnišku©
f) Alespoň několikrát se zúčastnit akcí TASSuo
g) Povinnost platit nárazové desátky, které vyhlašuje představenstvo
TASSuo
Déle 8
a) Hymnou TASSu je píseň "Muž hloupý stavěl dům svůj na písku'
kterou je každý povinen znát a zpívat se vší vehemencío
Jfl tZ
b) Heslem TASSu je panchenáeký pokřik Sobóool
L L. A •Při
př akcích ÍASSu je každý člen povinen nosit polyformu, kterou si opat
ruje
«
w z vlastních zdrojů© ( Polyformou se rozumí libovolný stejnokroje)
Organis&ee TASSu8
Vrcholným orgánem je nevalná hromada, v období mezi těmito předšednictvoo Toto se skládá z přednosty, traimistrů, bačmistra, kamuflážníka,
prvního tassemníka, lorda strážce pečeti, vyjednavatele, kassndstra, mámila
damagoga a ostatních členů TASSu©

cL.3''

Když pořádali koncem dubna strojaři Stezku, trochu jsme zaváhali a byli
nuceni se vydat po trase Antistezky© Bylo to sice jako Stezka, ale ve skutečnosti
něco úplně jinéhoo Rozdíl spočíval především v tom, že stezkař věděl 14 dní předem kde bude spát, kdežto my jsme to vlastně nevěděli ani když jsme ke spánku uléhali© Další zajímavostí této akce bylOj, ie nás z Prahy původně vyjíždělo 15 a vracelo se nás 210 Tato rovnice má dokonce své reálné kořeny jejihž reálnost spočívá v tom, že zbývajících 6 osob přijelo stopem©
V květnu, hned začátkem jsme uskutečnili tradiční přebor školy v kuličkách© Zúčastnilo se několik tustů závodníků a asi 2 kopy čumilů© Zároveň se dostavila i naše bezpečná veřejnost© Hlavní cenu - putovního Kentaura, vydobyla mladá
závodnice Marcela Suchánková©
A teä několik slov na závěrs
Vážení nepřátelé!
ládáme vás, abyste odstoupili od úmyslu zúčastnit se POPUCHU, který se ko=
ná TASSem ve dnech 28o - 30© října. 1966 t©r© Uvažte, že jsme spolek srandistický
a tedy nechceme vidět vaše intelektuálně - buržoasně - malorněštáčko -- senilní
ksichtyo
Vázeai tassisti a první^oČnícij
Co nejdecentněji vás vyzýváme, abyste si připravili své spací saky a váčky,
měchuřinky s tabákem, měšce s libovolným množstvím peněz a pytlíky s různým jiným,
zato neméně důležitým obsahem© Současně račte co nejvíce zasvinit své polyformy
a vyčistit zbraně k hubení, mnišky©

POPUDHI m

Naše tassistieká éraí-mistravná zplodila další putování chemiků, tentokrát
podzimní a po Lužiakých horácho Důrazně však upozorňujeme, že se nejedná o folklor
ristickou akcí vyhledávání Lužických Srbů© Jdeme hubit mnišku© Vyrazíme v noci na
28© října v zadaném vagonu směrem na Mrásnou Lípu© Přihlášky se přijímají na sekretu ČSM VŠCHT v budově bývalého hnoje© Záloha, ze které bude hrazena hlavně cesta
činí 30 KČs© Naturálie se nepřijímají© Pochopitelně se každý stravuje či nestravuje po cestě sám na vlastní Si cisí pěst© S kolegialitou a vznikem polytetu "Papáto
se počítáo
Dalšígpráv& - došlo před uzávěrkouo
CV 15SM přislíbil 'finančně se podílet na činnosti našeho bohulibého spolku©
Pro akci POPUCK tak, že kdo předloží na sekretariátě ČSM ke kontrole svůj Členský
průkaz ( pochopitelně se zaplacenými desátky ) dostane od ČSM menší bakšiš na úhra
du zvýšených výdajů za. tekutý chléb© Náš vezdejší©
Ťap uch li

TASS + 2© traímistr + gh
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Pří.iiaáao hozenou rukavici 1
Přes prázdniny bylo zaičone ozna-

hreanýMo

čení našeho bufetu U Miláčka a na vývěsním štítě so opět objevil aápia Pe-

k*a ty, .frľáaaé ífošfey jsaa?

travinyo Nopanětníkům připomínám»s žo

V

tato snaha anonymních zdeúřadních ži-

řezpl®» škelaíhe r «ku je

SOŠB* S« (Ssäí gt 8 °®2ÍS»£

výuka

trvá do 21 o l*á#$i9 eMébl pre smsostat^
aě etuáiiaB M i3o ledsa de 18o ůaora

vlů keačí každoročně fiaskon0
"Jaom pobaven podobnou naivitou",
prohlásil nám při rozhovoru jodon z au-

%967o Vý^k*. v Istsís ©estss'te'w ed 20 o ů= toru posledního Miláčka«
nere á© 3»

lS6?oTO

Tsgk tedý žádný týdoa pelelotek,
jek adié př*kvape®íS A ee k tomu říká
siko«?

Kdo ao zasměj» naposledy
Šéfredaktor oznamuje, žo houfy myšiček, které přod prázdninami navště-

§ 3» nového vysokoškolského gákoas%8 "V každém asaestru je 15 výukových

vovaly redakci Elixíru, so odstěhovaly
spolu s vedlejší katedrou sacharidů0 La-

týdnů, aa které navazuje 4 týdenní «bdo- kavé návštěvy m j í tady po starostocho
bí9 vo ktoré» ae nevyučuj», a ktoré js

J »dna myšlenka nás přosto znoklid-

urSene předavší« k saaíwrst.Atnéaru studiu o aujoo Našla nový» seusodon so stala kaBěhos® školníh# roku jsou asaEÍss-ájbiS todra tochaologie vedy0 A co kdyby natři týday prázdaia0"

padlo takové undatry ooo
w

Tak t»dy ®aR3d33áÍ3&l>o Co to může
saamonatB ®aaí-li sárevom vysazena také IMeeí
Žádám k#l»gy, ktorým json naivně
"msdsiálnš"^ nechci asi ds«yslito Ui lo=
půjčil Návody g elektrotechniky 108/59»
tes nám sbyls jem doset dal vánočních
Návody z fyzikální chemie 1426/62, Kasa=
prázdnin, p«l©lotky a Yolike»««» aaisely
tkina I 206/54 a Sbírku % chemického
jak« mávnutia Eay<rraéh<# pr«utku ooo
inšeaýrství 1013/6IP aby jo laskavě vrá=

vcčÍREHznr:

tilio Ona si naše ůstřadaí knihovna po-

abselvontô8 který ae nél k»mí v hetelu

stavila hlavu, žo skripta jiných čísel

Iateraatieaal 3L6o6o0 byl sakizá» ia&p«k<=>

si edo m m novazmoo

tm&m

v eeuvislasti a červnovými

bsžshy aa SiäÉBÄaha kolejio

Vaá Jesof Dnoboský

Basketbalg
O situ&ei v košíkové na naši škole na začátku podzimní sezony nám řekl trc
basketbalistů s o as» Burda z STV s
Družstvo Slavie Chemie bude obhajovat v Pražské studentské lize» Pro zájem
posluchačů jsme letos počítali s účasti 2 družstevo Po svévolných akcích majitelů najímaných tělocvičen však není jisté» zda budeme vůbec moei pokračovat v aoutěžío Medik Košíře zcela zrušil naši nájemní smlouvu a ČVUT Praha mám z šesti
hodím ve strahovské tělocvičně ponechal pouhé dvě» Přitom rozděleni hodím ve
Strahovském areálu má odpovídat počtu studentů jednotlivých škol ve Strahovských
kolejíchp kde má ¥§CHT na 600 posluchačů«
Budeme se snažit družstvo v soutěži udržett přesto že první polovinu budeme
hrát na půdě soupeře a bez tréningu« Je tím současně ztížena situace representativního družstvo školy¡, které po loňských úspěších (mistr Prahy) mělo reálné naděje na dobré umístění v příští Universiáděo
bo byl. dobrý nápad katedry tělesné výchovy« Proběhl ve dnech 10o - 18. září na
Roháčích o Ubytování bylo většinou ve stanech? strava z vlastních prostředků a s
vlastní úpravou» Tury byly značně fyzicky náročné, ani na přítomné dívky se pří«
liš ohled nebralo Přesto se všem kurs velmi líbil a věříme» ie budou následovat
dalšío Jen termín konání nebyl nejvhodnější» Počasí bylo sice dooti milosrdné,
ale zkoušky nikoliv, a tak přes počáteční značný zájem byla ještě volná nista«
Snad příští kursy se budou konat v dobu vhodnější pro studenty«
Lyže^
V loňské sezoně se zkoneolidoval lyžařský běžecký oddíl Slavia Chemie. Podle
předběžného jednání může být oddíl zařazen do dlouhodobé soutěže lylařdcé 11« ligy« Žádáme proto výkonné lyžaře z lo ročníku, aby se hlásili na KTV u as« M&llera«
—
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Atletika
Ha závěr letošní sezony byl připraven bohatý pořad pro naše atlety« 13«10« se konal sprinterský trojboj na Strahově v 15«oo hod« Přes déšl, který je trvalým průvodcem atletických závodů, se zúčastnilo 24 závodníkůo Nejlepšího výkonu dosáhl
Petr Utékal z VS Praha (strojař) - 2«613 bQ (6,9} 11,0$ 22,0) a Mařatková (VS)
1795 bo (8,65 14,1? 2897)o
Mistrem VŠCHT 1966/67 ve sprinto trojboji se stal VI« Šimonek (II. FOT) 2099 b.
(7,4?; 11,5? 23,6), 2» Baloun (Vo FAB) 1870 b« (7,4? 11,7? 25,0), 3. Burian P.
(Vo POT) (7,1? 11,5? 25,1), 4o Pašek (I.
1399 b. (7*9? 12,7? 26,2).
Dmlazená feužsfW lehkých atíetE jel® 18«l0o k tradičnímu utkání o pardubickými
kolegy« Po odchodu tradičních opor Berger«., Tomáška a Hovorky odjelo do Pardubic
takřka neznámé družstvo0 Největšind sběrači bodů byla vrhačská dvojice VanišMildor a především representant Pěnkava« Sprinteři jsou nadějní, risk ve štafeti
jim však nevyšelo Pořadatelé nezařadili proti obvyklému pořadu naše silné zbraněpřekážky a oštěp« Nekvapení se podařilo našim ženám, které vyrovnaly ztrátu našich muž&o Utkání mužů 49x52, žem23íl8o
Některé -«ýsledkys
Dálka8 Košař P<=644, Bajgar P=632í> šimonek Pz?=631
Koul«« Mildorf Pr-14,44, Vaniš Pr-14,88
Disk s Venii. Pr^^OO, Mildorf Pr=40„3Q
3000 mg Pěnkava Px*=9829,4, Procházka Pr-9«32
1000 ms Pěnkava Pr=2s33,6, Maehytka P-Ss35D3
100 m s Ulbrych P-11,4, Vslihmch Pr =11,5
400 m 8flížekP-52,6, Rlavál
Ulbrych Pr-53,
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Muž chytrý stavěl dům svůj na skále

3x

až přišel velký déší»
Déšl padals voda stoupala

3x

a dům stál pevně dálo
3/

A proto stavme dům svůj na skále

3x

aby nám dlouho stál!
To je hymna. TASSu0 Prvně byla zpívána tlupou zmrzlých TASSistů v mlse na zasněženém vrcholu Kralického Sněžníku» Na důstojnosti té chvíle nijak neměnilo,
že o pár hodim později byla zmíněná skupina značně pod parou nebo dokoase pod
stolem«
Od té doby píseň zazněla mnohokrát, a? již při kolektivních TASSloh akcích
nebo individuálních putováních příslušníků tohoto spolku« Zpívali jsme ji na
Majáles za dorpovodu polnic, zazněla na Přeboru v kuličkách a za doprovodu kytar a houslí ji zahájíme své Podzimní putování» Osamělí vandráci ji pěli v Alpách pod Matterhornem, na lodi plující do Švédska jako i v Bulharaku mezi masnáky na pláži» Jeden kamarád mně vyprávěl, jak ji učil rodinu cikánů v maďarské Pustě0 Jiný ji zpíval Němcům v mnichovské pivnici, další s náboženským za®
ničením u pramene biblické řeky Jordánu a přítel vracející se z Anglie si ji
pobrukoval v bouři na lodi z Deveru do Calais, aby si dodal odvahy mezi pasažéry blijícími přes zábradlí» Poslední, na kterého si vzpomínám byl Tassista, který v neděli odpoledne u sloupu Venušina chrámu na jffckropoli v Aténách prozpěvoval svoji hymnu a bloumající američtí turisté mu házeli drachmy do pohozené čepice»
TA£Su není těžká píseň» Naučte se ji, protože jak je
shora uvede1
ného
!l!UU ÄflJiS^ |le to píseň otevíiJ|jie^yět«
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Časopis studentů VŠCHT v Praze» Ročník XX číslo 1» Vyšlo 11» listopadu 1966»
Cena 1,= Kčs» Nevyžádané příspěvky vítáme» Redakce se omlouvá, že pro potíže
a tiskem jsou některé zprávy už zastaralé,
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