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Nyní několik slov k aáměžiaaa týkajících i
asi tento8 Přáli bychom si9 aby Impuls s^aasapyi
mi p ľ které.; studenty naší - školy - za jí
;.atey
tiôkého vya oko ěk^ák&0 ktorý chce svýlia ¿^dafeím
sivně rozvíjet o Cesta od socialismu, ke kpmuais®
blémůo Nemůžeš pošítatp že nábory všech lidi j
sé tyto nábory v Impulsu střetávaly^ aby Impuls
různé otázky politické9 kulturní y* studijní^. apa
mujeme* že zde píše a diskutuj« dvacetiletý
a která na cestě za svým poznáním se může také
nějaké situace přestřelíto Myslímep rže bychom j
nutí, vždyl přece jsme s odpovědni sa její výahor
chom citlivě na tyto násory reagovali ä g našim
Myslíme si9 že zde nejsou srofona sm místě slova
která užívá autorka ve svém člásto v případě ne
pisu Výběr
9 tyki^icí s® pyviií qovg^ké ^l^^yo Ř
lí snad ještě větší©h nehoráznosti? A tc si řík
leníI^Není snad dokladem tohoto tvrzení třeba &

;

bez pověim
třebao aby«

téji se aospe
životem ostří

UOVQ

tohoj, že naši mladí lidé již v
socialismu není snadnáo Hovořme s mladými
a připusťme i odlišné názory§
tického tvrzení
Op a není«li, vysvětleme9 proč
že být racíonál:
me© 0 to se nám
delá zvlášt ml
společné na Sem
a mladí lidé v
kem už mezi mlá
ale starší druh:

Co tedy
tovat o jejich :
va nechí
platformy

na obou
z pozic

Hovořit
i o naši
že se do
Myslíme, že obě

v nich mů
nesouhlasí
\ přece to
zickym vě-

Disku

Yýrocru celoškolská Vonferericc
P^behla ¿a 70
pr-^aiaí účasti,
s*
<ritflMhéto-^sBWsedáaí sní»
žil© sattf
-« byl
sch^p&oati
;
•j ž«
w v pochýbuosti li
H H 'Ŕ I M
J" o
2,
i ji HE
P* úvodních formalitách přečetli príslušní t'x&kc i crnáŕí své správyp kr orně
správy finanční byly všechny uvarejneiiy v Elixíruo ¿-Vát'- rr^ŕejnujeme jen pár 8ísel z finančního hospodařenío
C¿Ikový příjem byl 39 851 Kčs, 2 toho 36 451 &Ss se vydělalo n& kulturních
akcích typu Kachekran a kolejálaso Zbytek připadá ¿¿a příspěvkové známky o Kromě
t ©ho jsm$. získali 8 000 Kos od ROHo Tyto penise byly použity hlavně na kulturní,
akct, například Kachekraa stál 13 541 korun* V době konference činil majetek organisace včetně známek a zálohy 17 Ti? Kčs* To anamená, že jsme asi najbohatší
vysokoškolská organisaceo
•
Diskuse5 která nastala po přestávce byla vedena po blocích, první téma bylo studium0 0 novém vysokoškolském zákonu se diskutovalo bez nějakých závěrů* Os*
trá kritika byla vznesena proti úprav© prázdnin čtvrtých ročníků, během těchto
prázdnin bude nyní nutné kromě zkoušek zvládnout ještě pětitýdenní vojenské cvičení a čtaři týdny (na některých fakultách dokonce osm týdnů) bude trvat praxe«,
Zlrpšení*cje zatím ve hvězdách, budou o něm totiž jauset jednat nejvyšší instituce®
Zahraniční styky se rozvíjejí utěšeně, nsjvětší potíž je v současnosti
v nedostatku lidí schopných vykorespondovat bezdevizové zájezdy«
Diskuse kolem tzv0 vnitrosvasových otázek začala nudnými, ale nutnými problémy organisační struktura ČSM na školeo Jako každý rok i letos se provedly měkteré změny1 byla ustavena 29 členná Studentská rada5 a jako každý rok jsme i letos zvědavi, čím bude nový systém lepšío Slabý zájem posluchačů o vstup do KSČ byl
předmětem dalšího příspěvku do diskuse, nelze vsak souhlasit s argumentací, že do
strany je vhodné vstoupit proto, že na místa ředitelů půjdou stejně straníci©
Jablkem sváru byla kritika odcházejícího CV za jeho přístup k přehodnocení
Majáles 1966 stranickými orgány0 CV byl nařčen z laxnosti k celému problému, z nedostatku meziškolní solidarity a z ochotného podléhání oficiálním názorůmo Diskuse se dlouho držela tohoto ožehavého předmětu; problém je však tak obsažný, že by
stačil na navou konferencio
Zmínil jsem se zde jen o několika zajímavých momentech z konference* Byli
zde ještě zvoleni delegáti na různé jiné konference«, Studentská rada, dlouho se
diskutovalo o usnesenío Pro informaci otiskujeme seznam členů Studentské rady a konečné znění usnesenío
M
- hrk STUDENTSKÁ RADA ČSM NA VŠCHTo
FTFVi Hanzlíček, Palyaa, Směták, Horák, Syrůček* FATs Benda, Vácha, Chaloupka, Strubl, Haur, Linková, Karhano FPTs Holas, Sekl, Vylétal, Smolíková, Hejdováo FAEs Čepelák, Prokopec, Körner, Hyka0 FOTs Novotná, Vondráček, Štěpánek,
Koppová, Tlustáo I n g o Jakl - ktedra fyziky, i n g o Lischke - katedra technologie
vody, Pechová - tajemnice Č S M o Výkonný výbor tvoří soudruzi? Hanzlíček, Benda,
Jakl, Směták, Smolíková, Palyza, Pechová*

USNESENÍ konference konané dne 1 o11o1966 na VŠCHTo
loStabilisace fakultních výborů ČSM
a zkvalitnění práce výborů ČSM ve smyslu odborného a seriozního přístupu k existujícím problémům organisace a studentůo
2oZkvalitnění práce a prohloubení odpovědnosti důvěrníků kroužkůo Pravidelně kontrolovat formu a způsoby šíření informací od FV ke kroužkům0
3oSystematicky provádět ve spolupráci s fakultními výbory strany výběr kandidátů do sfcranyo Rovněž ve spolupráci s FV KSČ zajišťovat
členů ČSM - stra
níků do činnosti svazu na naší škole*
-
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4oPřipravit a provést kontrolu placení příspěvků spojenou s případným vyškrtnutím* Provést do konce kalendářního roku0

5©Fakultním výborům se ukládá provést do jednoho měsíce evidenci členůo
6 oStudentské rade ČSM se ukládá vypracovat ve spoluprácis rektorem školy
a kolejní radou kolejní rády pro koleje VŠCHT na základo nových zásad MŠK pro ubytováni
kole.iícho Průběžné prověřovat prá^i kolejních rado
ToSádně
připlavit na mim ^'"ino i celostátní kotóere&^í. vysokoškolských
1
studentů9 Vo sjezd ČSM a Vysoko? ; „sícou obvodní konferenci©
8 o Prosakovat hospodářské výhody pro studenty vyaokých škol (půjčky, slevy
apodo)o
'9oPokračovat v diskusích s představiteli naší školy, stranických a hospodářských orgánu kdykoliv to bude třeba©
10oStudo rado
ČSM se ukládá^ aby prosadila u vedeni, školy okamžite uverejnení témat přednášek©
lloNadále rozšiřovat zahraniční zájezdy» ale jen ty, které jsou oboustraně
připravenyo
12oSTR ČS
M se ukládáp aby otázka klubu byla vyřešena v co nejkratší době o
Informace o jednání zverejnite
13oUkládá se STR ČSk, aby s vedením školy projednala otázku prax* a vojenské
přípravy po IV© ročníku0 Výsledky jednání zverejnite
l4oSeznámit a také popularisovat SC1IS mezi studenty pomocí Elixíru a mezi
lo ročníky diskutovat na toto téma v kroužcích a v rámci svazáckých hodino
15oProsadit vliv FV ČSM na jmenování pomocných vědeckých silo
16oUkládá se STľí Č3k a delegátům Obvodní vysokoškolské konference, aby se
urychleně informovali o otázce statutu manželské kolejeo
17©Požadovat od KRA3u aby o své činnosti informovala STR ČSM VŠCHT a res~
pektpvala požadavky studentů - kolejáků z naší školy, kteří bydlí na Strahove0
I80STR ČSM se postaví celou svou vahou za to, aby koleje sloužily především
studentům© Ukládá se delegátům VOKu, aby prosazovali tento požadavek na konferencie
19oSeznámit studenty z nižších ročníků s průběhem zahraničních zájezdů pomocí besed s účastníky těchto zájezdůo
20oZahraniční zájezdy přidělovat jednotlivým fakultám a limitovat počet účastníků o
21oDiskutovat otázku rozdělení rozpočtu na jednotlivé fakultyG
22oUvažovat možnost vydání seznamu absolventů VŠCHT podle pracovišx0
23oUkládá se STR ČSM, aby spolu s CZV KSČ zajistila lepší výběr soudruhů,
pokud 3e týká obsazení hodin ČSM©
24 o STR ČSbá
se ukládá, aby projednala s vedením kolejí a menz otázku volných
sobot a postavila se za to, aby se v dejvických menzách vařilo i v sobota©
25oKonference ukládá STR ČS1Í podporovat činnost TASSu a také všechny jiné
kulturní a společenské akceG
26eSTR ČStó se ukládá pravidelně informovat studenty o možnostech brigád
v průběhu školního roku0
27oSTR ČSM se ukládá, aby umožnila studentům VŠCHT nahlédnout do dopisu, který poslal František Sedláček z fakulty stavební členským organisacím IASTEe
28©Uklácá se STR, aby zveřejňovala usnesení ze svých schůzí, vyjma kádrových
otázeko
29oCV

se vytýká, že nezaujal všestrané,objektivtei stanovisko v hodnocení
Majáles 19660
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Rád bych svou vzpomínku
pražskou vysokoškolskou obvodní koari^j^ä&artriŕel
paralelou* Když sněmovali bratislavští vysokoškoláci, uveřejnilo Echo, orgán bratislavského VOV odpovědi na anketu Co očekáváte od konference bratislavských vysokoškoláků a co jí přejete? Odpovědi byly takové, jaké mají být - nikdo si letos
nedělal srandu« Lišily se jenom podle toho, jak daleko měl ten který odpovídající
k vlastním studentským létům a tím také ke studentským pocitům dnešních dní* "Přeji jim, aby rokovali zodpovědně, směle a otevřeně o všem, co jim leží na srdci,
nebo? jen tak budou moci přetvořit - ten jejich i náš svět~podle obrazu svého srd0
ce o ' (Juraj Špitzer, šéfredaktor KŽ)o "Rád bych držel palce zdaru rokování - ale
nevěřím v řešení řady problémů*"(Ctibor Filčíko)
Oba poly tu byly vždy, téměř jako něco neměnného© Jen střed mezi nimi se
posouvá výrazně na tu nebo onu stranu podle osobních zkušeností autora a hustoty
současného ovzduší*
Pražská vysokoškolská obvodní konference se konala v pátek 25®listopadu
v objektu Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda u Prašného mostu® Proti
loňsku nebyla (při vší úctě) přítomna žádná významná osobnost našeho veřejného
a stranického života0 Odstupující předseda ing* VoKlecka nepodal zprávu o loňské
činnosti VOV a nebyla také čtena žádná kontrola loňského usnesení©
Jednání v plénu konference probíhalo podstatně ztlumeněji než loni před
Io celostátní vysokoškolskou konferencí* Jednotlivé příspěvky byly většinou krátké a věcné© Týkaly se převážně drobných úprav materálního charakteru nebo vnitřní
organisace Svazu bez aspektu na celospolečenský dosah* Do této charakteristiky patří i vystoupení Elzisu* Zástupci dejvických časopisů (Elixír, Zkrat, Impuls,Polír)
a Ekonoma z VŠE se snažili ukázat, že malá informovanost a tudíž i zdánlivá netečnost řadových studentů na kterou si stěžovali "ti nahoře", pramení z nich samých*
Výtky předsedy VOV, že jeho aparát nebyl dostatečně podporován z fakult, musely
vyznít hluše, když se ukázalo, že VOV vydal za celý rok jediné číslo svého Zpravodaje a o informování fakultních časopisů se také nestaral* Body, jež by mely přinést nápravu, byly včleněny do usnesení a dalo by se říci, že nastalo totéž co loni - očekávání* Do pléna VOV však byli letos zvoleni dva zástupci časopisů - Karel
Kovanda z Impulsu a Jan Kovář z Ekonoma - očekávání je snad proto nadějnější*
Vlastní tříbení názorů delegátů se však odehrávalo o přestávkách h během
projevů na chodbách a schodištísh mimo hlavní s é ^ Konference (osobní názor, prosím) neměla asi řešit, její úkol byl spíše trochu srovnat řady študáků, otřesené
tím, čemu se souhrně říká Majáles 1966* Slova o "tvrdém kursu" v sále také padla,
byla však v zárodku vyvrácena* Je třeba si uvědomit, že samo vyčlenění vysokoškolských organisací pod vlastní střechu (VOV vznikl roku 1963) 9 bylo výraznou diferenciací - možná větší a účinnější než úplné odštěpení studentského svazu od ČSM,
po kterém se ještěfétáaratolik volalo - a bylo by neodpustitelné získané výhody
neuváženě ztratit* ^Fi
Naše delegace se rozhovorů v předsálí také zúčastnilao Její členové však
trpěli tím, že vedení delegace nepokládalo za nutné (oproti usnesení školní konf*
bod 7)svolat předběžnou schůzku a instruovat členy, kteří na takové shromáždění
šli poprvé* Pokuise potom del^áti odvážili s někým mluvit, mohli ták učinit jenom
za sebe a nikdo s jejich názory vážně nepočítalo Doplatil na to nakonec ing*LoJakl,
jehož projev s některými podnětnými myšlenkami (funkcionář nesmí zůstat ve finkci
déle než dva roky, zásadně nesmí existovat jen vykopávání směrem vzhůru, ale především dolů) zcela propadl v ostentativním nezájmu posluchačů* A v neposlední řadě na to doplatily i "mocenské zájmy YŠCHT", neboí z našich čtyř kandidátů zvolila konference jen jediného, který byl voličům znám už z loňské činnosti na VOV«
čeká nás ještě mimořádná celostátní konference vysokoškoláků a III o sjezd ČSM.
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Možná, že by některé kolegy zajímalo«, bude-li se k nim přistupovat také tak©
Vzruch do odpoledního jeinání přinesla otázka, která leckomu do té doby
podvazotala ja&yk - vyloučení Františka Sedláčka© Po vysvetlení podaném od před«
^sdniekéhjrfcolu a od delegace stavební fakulty, byla vetšiixa přítoasaých rozhodnuta podepsat protest proti postupu, ¿aký byl riíi Sedláčkovi použít© Sprchou jejich
rozhořčení byla správa, že František Sedláček byl pozván na dm konání konference
k Bo Vladimíru Kouekému, tajemníku UV KSČ© Druhá, zpráva ještě později odpoledne,
ž© vše je na najlepší cestě a Sedláček bude brzy studovat, přiměla delegáty, aby
žádný protest neposílalio
Na konferenci bylo 2 šedesáti zaregistrovaných kasiái4á$u zvoleno 41 členů
pléna VOV, kteří pak ze svého středu zvolili 13ti členné předsednictvoo Novým
předsedou VOV Praha je Milan Kymlička, iosud pracovník UV ČSM a VŠR© Našimi kandidáty byli Valderoer Hrdek, Jaroslav Martinec, Karel Sekl a Jan Šatavao Zvolen byl
pouze Sekl©
- äarf -

o jed2sé
organizaci
Prostřednictvím jednoho dobrého známého se mi dostala do rukou brožura na05
zvaná "20 let jedné organisace © Z ní jsem s hrůzou zjistil, že u nás, v ČSSRo
již dvacet let existuje organisace, která je vlastne ilegální, i když jejími členy je v současné době 80 studentských organisací, a která má dokonce sekretariát
v Praze a jejím presidentem je Čech ZoVokrouhlickýf Další zjištění, že i každý náš
student je členem této organisace, pokud ovšem je členem ČSM, mě natolik ohromilo, že jsem zatoužil zvědět cosi bližšího o této tajemné organisaci zvané Mezinárodní svaz studentstva©
Své poznatky se vám pokusím předložit© Z ústavy MSS, kromě bodů týkajících
se pomoci studentům rozvojových zemí, odstranění rasové diskriminace a spolupráce všech studentů mě nejvíc zaujal bod druhý, kde je doslova psáno* " MSS usiluje
o to , aby bylo dosaženo lepši úrovně vzdělání, plné akademické svobody a studentských práv©"
Jelikož jsem se s výrazem AKADEMICKÁ SVOBODA dlouho nesetkal, obrátil jsem
se nápomoc ke slovníku cizích slov, kde pod heslem Akademický - bylo psánog čistě
teoretický, nemající praktického významu© Tak nevím© Já si pod pojmem pokrokové
organisace, za kterou je MSS vydáván, představoval vždy takovou, která má před sebou neco konkrétního, čeho lze za určitých okolností dosáhnouto Nevím, je-li za«
potřebí aby tak velká organisace usilovala o něco, co stejně nemá praktický význam©
K dosažení cílů, které byly vytýčeny ústavou má sekretariát k dispozici
dosti široký administrativní aparát, jak se doslovně praví v oné brožurce© Jedním
z jeho oddělení aparátu je oddělení tisku a informasrío Zde bylo Skryto další překvapení v podobě Informačního bulletinu, který vychází každých 14 dní a World
Student News, které vychází ve všech světových jazycích© Na rozdíl od svých známých nesdílím obavy, že by byly u nás zakázány, neboí je-li v Praze jaksi mlčky
trpěno sídlo sekretariátu, proč by mu bylo zakázáno podávat členům
ale
velič© rád bych si je někdy přečetl© Při tom všem mě|už nepřekvapilo když jsem se
dočetl, že z důvodu růstu autority a tím i přitažlivosti se do MSS hlásí stále další a další země, jako s Pákistán, Sýrie, Lucembursko© © «
A tak nyní budu se skelným zrakem čekat na 50 výročí založení MSS, abych
se opět z nějaké brožury dověděl, co jsme za uplynulá léta dokázali o
- Jofc -

Veřejná b&íyjz® KSČ kanaoá ISoXistgpadu mela téma věnováno budoucnosti VŠCHT
Rektor SkoJcj -Tľ >i"o *?© íorittá -ta sváa
* Vr-apl«?raí^ ^ajfarátusaa nabýval per«
VJ
spek'Hiymaŕ.^
Ik^ly v8" ío
^
^
>>y'. iixKi a vy<
plývaly jednak * umxeĚení W a ^ ¿£Xl!ío • " ¿jtsa -v^dsK---: % pl/itnoQ *d >véh* vysokoškolského zákona*
Všechny úkoly mají přispět ke zkvalitnění studia, upevněni kázně, výšení
politicko«pedagogickě činnosti a zlepšení n -sp »dárôké aitua&4<> K zajištění perspek
tiv VŠCHT bud« sloužit zejména nová budova 3 moderní ni vybavením© Sa začátkem stavby se počítá v roce 1970© 0 definitívnim umístění naní ještě přesně rozhodnutou
Suehdol, Chodov, Zbraslav, Lhotka© Dosavadní rvaoovy
součástí ČVUT© Dále bude zřízena centrální laboratoř vybavena ne jme Němějšími přístroji, ovšem v rámci
finančních možností školy© V budoucnu se tě?, počítá s modernizací jedné posluchárny, která by svým zařízením odpovídala nejnovější® požadavkům© Vzhledem k tomu,
že se zlepšily možnosti předávání a příjmu informaci a literatury, zejména západní , objevil se návrh na dokumentační středisko 2a spolupráce s min© chám© prům©
B^lo rozhodnuto ponechat dosavadní rozsah studia na 10 b 9nis s tru, avšak j e —
ho úroveň zkvalitnit© Mají k tomu přispět větší nároky na konzultace, systém volitelných přednášek, rozsah a kvalita diplomové práce, jakož i spSsob její obhajoby© iJimořádně nadaným studentům se má umožnit studium ve zkráeeném čase© Dálkové
studium postavit na roven denníž»^ Také přednášky se budou přednostně zajištovat
profesory a docenty, jejichž pedagogická Stenost má být v budoucnu přednější činnosti vědecké©
0 dalším jen jednou větou© Kádrové složení školy je po věkové stránce příznivé© Ožehavá bude zřejmě otáska praxí před nabilitací© Je nutno si uvědomit, že
počet profesorů a docentů je limitováno Škola bude taktéž zvyšovat účast vědeckých
pracovníků na mezinárodních kongresech©
Tolik asi v kostce o perspektivách VŠCHT©

Studentská chemická společnost působí na VŠCHT již pěknou řadu let© Sdružuje studenty pracující na katedrách a dává tak organizační náklad vědecké práci
studentů© V poslední $obě však mezi studenty zájem o tuto organisaci upadáo Netrou
fám si tvrdit, že problém vězí v nedostatku zájmu o vědu jako takovou, spíše zde
hraje roli věc v poslední době často omílaná, totiž hmotná zaiteresovanost© V minulých letech byl značně zvýšen rozpočet na pomocné vědecké síly (např© loni byl
364 000 Kcs, letos poněkud nižsi 350 000 Kos) a sehnat irj.sto pomvěda nebylo nijak
obtížnéo Tím pádem mnozí9 kteří by jinak museli předvést určité schopnosti pro tuto práci se dostávali na placená místa celkem automaticky a dělali jen to, co katedra potřebovala nebo svou práci neuzavírali tak, aby ji bylo možno přednést na
soutěžích SCHS© Kromě toho na některých místech pracovali potovědi spíše jako laboranti©
_
:"
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Loni, podobně jako každý rok, uspořádala SCHS celoškolní kolo soutěže o nej
lepší studentskou práci, kde bylo předneseno kromě šesti psací z naší školy také
šest referátů z Mendělejevova institutu v Moskvě a jedna práce z Wroclavio Nepříjemný na této soutěži byl mizivý zájem studentů| většinu publika tvořili asistenti nebo aspiranti©
Na celostátní soutěži, uspořádané v Olomouci získala, práce z naší školy
druhé místo a v polské celostátní soutěži ve Wroclavi také 2 o místo© To jsou celkem příjemné výsledky, je však pravda, že kdysi bylo zvykem získávat první místa©
SCHS dále pořádá zahraniční zájezdy pbo své členy a zařizuje publikace prací studentů© Na jaře 1967 uspořádá opět celoškolské kolo 30iitěře a zúčastní se celostátního kola, které bude snad uspořádáno u nás©
Členem SCHS se může stát každý 3tudent této školy, který pracuje na katedře, což opět může každý, kdo má zájem©
- jj •

f

dvč alternativy nejsou doporučeníhodné© Do studovny 3trojní fakulty se dospeje tektos vejde se hlavním vchodem,
si mohou studenti leda sami výstřih ou

•

M

vat z papíru o Ruka s perem, která nam
škrtla pololetní prázdniny a Velikonoce (o vlastní újmě, protože vysokoškolský zákon pololetky ani Velikonoce nevylučuje) přichystala další milé pře-

asi po Čtyřech schůdcích se vystoupí
do hlavní chodby, touto doprava a první odbočkou napravo, pořád rovno až
ke skleněným dveřím, a když je otevřete a těmito vstoupíte, tsk jste právě
tam, kam jste chtěli dojít©

kvapení o
Studentům ÍV© ročníku končí letní výpka 3očervna měsíčními blokovými
laboratořemi9 při kterých se zkoušky
dělat nedajío 26očervna začíná pětinedělní vojenské soustředění, posunuté
letos o rok dříve© 0 prázdninách se neozkouší a v září je povinná čtyřnedělní
praxe© Školní rok končí 30o září a na
letní semestr je vypsáno pět zkoušek
včetně závěrečné z vojny a zápočet z laboratoří©

s jedinou vlastní budovou, chodili jsme
zcela jednoduše na přednášky a cvičení
"do školy"o A když z nedostatku místa
bylo cvičení v Agitačním středisku či
v klubové místnosti ženfis.červeného
kříže, bylo tím také přesně určeno, kde
to je© Od té doby, co VŠCHT získala část
místností po VŠZ a vystavěla novou bu-

V loňském roce za podobné situace
opakovalo

Dokud vSCHT bylo malou školou

% posluchačů IV© ročníku©

To bylo ještě bez vojny©
Ano© Vysokou školu může dokončit
jen ©o©, ale kdo?

dovu ve Studentské ulici, stalo se označení "ve škole" poněkud neurčité©
Najít vhodné označení pro jednotlivé budovy je víc než nutné, abychom
se vůbec domluvili© Pamětníků ubývá a
novým ročníkům už určení "zemědělská"

Na stránkách tohoto listu proběhla
v minulém čísle drobná, ale břitká
polemika ve věci studovny© Nejsem zasvěcen do tajů cirkulace místností ani
jsem nezkoumal, do jaké míry je požadavek zřízení studovny naléhavý pro
širší okruh lidí, ale nalezl jsem si
takové malé, soukromé, osobní a pololegální východisko, užívané i některými mými kolegy© Je to studovna strojní
fakulty, a když je plná, elektrotechnické fakulty© Je-li i teto plná, je

mnoho neříká. Pletou se i výroky stará
a nová budova« Jednak jsou obě školy,
které se tím míní, vlastně stejně staré,
jednak už máme budovy tři. Zatím, má-li
se přesně určit místo, používá se tedy
zvučných termínů "čépé devatenácettři"
a "čépé devatenácetpět"(což je každému
ihned jasné)o Třetí výraz je působivý
sám o sobě. "Pomocná budova" dává totiž
chtě nechtě určitou příchut celému vysokému školství chemickotechnologickému
se sídlem v Praze.

nutno hledat opuštěnou posluchárnu neProsím vás, nešlo by to pojmebo tichou hospodu, kde tolik nezáleží
novat nějak česky?
na akumulscio Upozorňuji, že poslední
-pio~

Rok po umelcove smrti se k nám vrátila výstava z díla La Corbusiara, tento
krátě již její druhé část© Na pomerne malém prostoru byly v galerii VoKram&ře peč
livě vybrány a uspořádány ukásky g originálů dřepěných plastiky maleb9 tapiseriíp
kreseb i poesiep doplněných promítáním diapositivů«. Ve svých výtvarných pracech
vycházel z kubismu© Původně maloval společně s Qzefantem dekorativně stilizovaná
zátiší© Je rozporný mezi inženýrem a výtvarníkem, rozumem a citem,rozumem a emocío
Význam La Corbusiera je především jako architekta© Na výstavě jsou fotografie jeho realísováných staveb© Tento nenapravitelný snílek promýšlí do všech pod91
robností města budoucnosti o "Zářící města * jak je nazývá, plná slunceo Chce zbourat polovinu Paříže a postavit modrní velkoměsto© Ale nikdo mu neudělal podobný
návrh jako Oscaru Ni#meyerovi v Braziliio Staví jen kolektivní domy v Marseille*
Nantes, Briey - en - Foret, v Moskvě Centrosojuz, pavilon fy Philips na výstavě
v Bruselu, dům mládeže ve Firmini, muzea t Tokiu a Cambridgi ,fcapli v Ronchamps,
klášter v Saint - Marie de la Tourette© Z plánovaných měst zbyly jen přestavby v Alžíru a částečně i v Paříži0 Své myšlenky realiaoval teprve v indickém Chandigharu
i se svým symbolem otevřené dlane o Ve svých pracech ppužíval moduloru0 Modulor jsou
jím vymyšlené proporce* souvisící s proporcemi lidského těla© Něco na způsob zlatého řezuo Graficky je to lidská postava proškrtaná v různé výši vodorovnými čarami , které člení figuru na vzájemně závislá políčka©
Na výstavě je možno koupit katalog díla tohoto původem Švýcara, vlastním
jménem Jeaxmerta a při tom si současně uvědomit, kolik ideí z díla Le Corbusiera
zůstalo nevyužito©
'
^
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Se školním klubem se konečně začíná něco dít© W ÔSM se rozhodl pro tento
účel zadaptovat bývalou piagpongárnu na VŠZ© Místnost je v podzemí, bez oken a pro
účely klubu příhodná© Otázkou zůstává kapacita místnosti a rychlost, s jakou se
bude dále postupovat©
JJ

Přes velikou vzdálenost od koleji a menz VŠCHT a přesycení podzimní sezony
různými kolejálesovými mejdany byl o Brak enormní zájem© Kartičny nazvané vstupenkami' byly všechny prodány a místa k sezení byla důvodem k půtkám, kterých se zúčastnění zúčastňovali s elánem© Proti loňsku se zvětšilo množství lidí v maskách,
ale stejně jsme byli nuceni opět trpět mnoho mládežníku ve fracích a večerních dámských toaletách© Tito však byli na závěr večera nepadeni odrbanými teroristy, kteří jejich vznešenou fasáž opravili pomocí tekutého pudru, takže lze doufat, že předvaděčů dederonových košil bude na příštím karnevalu geště méně©
Na rozdíl od Kachekranu, kde bývá přehlídka mody a přehlídka ženské krásy,
byla na Braku předvedena krása mužů© Svalovci z oddílu Muscules boys ukázali své
svaly a řekli tak své těm štváčům, kteří stále ještě tvrdí* že naše mládež není tělesně vyspělá a sportovně zdatná©
Vzpomínkynna zakončení tohoto karnevalu mám bohužel poněkud nejasné, slyšěl
jsem však, že ani v posledních chvílích nedošlo k incidentům©
- hrk KULTUFJSTICKÁ BESEDA©
Redakce tištěného Elixíru a oddíl Muscules boys našeho TASSu uspořádají v své
nové místnosti Disputaci proti kulturismu0 Stranu protivnou budou zastupovat o©s©
Matek a Plechatý© Zveme všechny <> jimž kulturistika leží v žaludku či na srdci, aby
přišli do místnosti č© 192 na VSZ v ÚTERÝ 3o ledna ve 14© hod© SEČ©
- red <=>
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Dozvěděli jsme se z tisku (Impuls« časopis YŠZ)? že na Strahove ve 'stuari
x jsme se
dentských kolejích jsou též ubytováni důsWjáacá *
ich zástupcémi členem Kolejí
ne blok č.III a udolali jsme malý interview s j
rady^e. důstojníkem Valnohou ( jeho hodnost se*
nepodařilo zjistit, nebo
nebyl v; uniformě)«
* •
f
.
j
V
:
3
fi
*
i
a
8
'
•i'Vwv >»
Wi
I
Elixír* "Z jakých důvodů jste ubytováni ve studentských kolejích?"'
-v •J
• . iSo V&lnoha:"Mnoho lidí se mylně domnívá, že existuje rozdíl mezi civilním a vojenským studiemf Důstojníci ubytovaní na^Strahově jsou pósluchači
. A iU f
Vojenské Akademie z vyšších ročníkůo V minulých letech jsme bydleli
• • #1 i « ^ - ía ;
v
V.Sel
fu
v provizorních ubytovnách (v upravených dílnách na Invalidovně, ppd
r
"
tribunou Strahovského stadionu), kde podmínky ke studiu byly více
v. vři * 1JTV
r
•; než nevyhovující»
•

4
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- • *—
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Elixír:"Proč Vojenská Akademie tek jako civilní v3 nemá své vlastní koleje?"
ll
A
.
r
s.Valnoha:"Situace je neutěšené. Podle nového nařízení musí "všichni důstojníci
it vysokoškolské vzdělání, práporčíci středoškolské. Tím se nezvykle
i
/I
zvýšil počet posluchacu Akademie. Mimo to Vojenská Akademie po některých reorgani sacích přišla o mnoho ubytovacích místností, me kterých
.
-f4t1 f
jsou nyní vojenská vědecká pracoviště, vojenské instituce a Naše voj.•
^ '
sko."
r
Elixírt"Plánuje snad Vojenská Akademie v blízkéá budoucnosti' výstavbu vlastní
koleje?ů
f 9

s.Valnoha: "Měli jsme být původně ubytováni na Petřinách, ovšem z toho brzy sešlo.
Počítá se sice s výstavbou, ale je zbytečné o ní hovořit, protože je
M
5
to spíše hudba budoucnosti.
i
^
r
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Elixír t "To znamená, že i v příštím roce budete ubytováni v této koleji?"
A
- Y • -4 # ^ '
^ ^ 4B
•I I
*
•
*'
—I l
—. •
f^ \
s. Valnoha:"Nevíme to přesně. Část z nás již končí studium, ovšem'místo nás přijdou podle všeho studenti nižších ročníků. Zatím jsou v této budově
,
103 posluchači Akademie.(S. důstojníci jsou ubytováni iriájiných
blocích.)"
4•
d
li
;r i f, 'i 5JK.I
Elixírt"Jak se vám líbí ve studentském prostředí?"
Í
:
V
^
í
í
.
i
bv
U V vi
M
8. Valnoha: Když jsme přišli na Strahov, cítili jsme se jako nevítaní:hosté. Nyní
se situace v mnohém zlepšila. Nelíbí se nám (kromě jiných věcí) nedo,
držování nočního klidu, kdy se studenti vracejí ze zábavy^ ¿sou bez-»v rJL
n fc
'ií ohlední nejen k nám,«ale-i sami k sobě. Týká aě to hla^l zahraničních
II V-IÄO^S 'j studentů, kteří ve svých pokojích pořádají večírky s pitím, dívkami
~
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»
»
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i
:
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vu .V; tvv a velkým řvaním
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Na závěr jsme si přátelsky pohov

ní kterých nedostatcích v organizaci, menr
a kolejí. Soudruzi důstojníci
při té příležitosti navrhovali
několik opatřeni, zavedených
již dříve vé n k & m & k , Akademii.
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Rozmlouváli:
majkl,
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(Rozhovor se uskutečnil
v období letošních prázdnin)
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Dne 25o prosince 1938 zemřel český spisovatel

KONEC I o SVĚTOVÉ VÁLKY© VZNIK ČESKÉ SAÍáOSTATWOSTío Nová kulturní generace
se v této době dělí do třízákladxiích skupin? Levice - dívající se s nadějemi na
východ, kde prbíhá revoluce; masarykovská koncepce, která se staví odmítavě k jakémukoliv partajnictví a hlavno proti násilné revoluci; a pravičácký nacionalismus,
hájící zájmy nejreakčnějšího měšíáctva© Čapek, největší osobnost této generace chce
jednotu národa, uplatnění pacifismu - a to vše slibuje ToG©Masaryk©
Poměry v levici jsou nepřehledné, neexistuje jednotnost a její členové, pod
vlivem převratných událostí, dělají často ukvapená a paradoxní prohlášení (S.K.NeuM
naše proletářské básně býti tak prosté, jasné a účinné jako
mann: O Onemohou-li
O
jsou naše hesla, pak vem čert \šechno umění a staňme se raději dobrými řečníky proletariátu©")©^ jsou slova, která jsou Čapkovi úplně cizí a zdají se mu více než
protismyslná© Svůj názor na takto chápané umění vyslovuje nejlépe ve fejetonu Proletářské umění (1925)s "Umění pro proletariát: s tím, zdáse, nadělalo a nadělá nejvíc nedorozumněnío o © Obyčejně se tím míní literatura tlustě namazaná revoluční tendencí© Na umění se při tor. velké nároky nekladou5 na proletářského čtenáře rovněž
ne© Je to přežvykování jistých politických tvrzení v zábavné formě; pohříchu obyčejné málo zábavné© Neodmítám s nejakou fyzickou ošklivostí tendenci v umění} myslím jenom, že pokud jde o tendenci, jdou skuteční básníci^aaobou a neklusají s pokřikem za ní©"
[1
Čapek má touhu tvořit, nevázán ničím jiným, než svým názorem, schopnostmi
a svým svědomím© Humanismus a pochopení pro drobné lidské starosti jej přivádí k relativismu a k pragmatismu. Tuto neucelenou filosofii chápe po svém a neovlivňují ho
pozdější pravičácké pragmatistické proudy© Píše RUR© Hra má v cizině úspěch© Doma
o ní Salda píše, že je "ve špatném slove smyslu romantická," (ovsem Šaldův postoj
k čapl<cvi byl velmi ovlivněn osobním oporem a Šalda často místo objektivní kritiky
čapka pom»e napadá), a i Václavek prohlašuje, že tato i ostatní vědecké utopie jsou
1
"romantického rodu* © ZE ŽIVOTA HMYZU© Hra je napadána zleva i zprava© Ti, které
tkne do živého, ji chápou a nešetři slovy, která lze charakterizovat jedině jako
omezené pošpiňování© (Např© pravičácký kritik Je Gilbert píše v agrárním Venkově
o premiéřet "Zvečera zíral na vás pohled filosofické ostrosti, ale velmi jednostranný, nespravedlivý, negativní a zlý©") Na druhé straně k© Majerová píše v Rudém právu (11©4o1922) v referátu o hře, že Čapkové "pouze koketují s revolučními
hesly" a vyčítá jim "filosofování, které nepobuřuje, ale vynese člověka kamsi vysoko do nadpoiqyslna, aby z perspektivy věčnosti viděl všechno lidské velmi zdrobněle, a tak nepřiklonil srdce k ničemu, anebo shledal po svém návratu s výšek vše
dobré, tak jak to je©" M©Majerová si vytvořila na ^apka šablonu a obdobné citáty,
jako je tento,lze najít i v jiných jejích článcích (např© 0 Adamu sttořiteli)© Proti Čapkovi se velmi nekriticky vyslovuje J©Fučík; ještě v r© 1937, kdy bylo všem
jasné, na čí straně Čapek stojí, o něm v Rudém právu píšei "©.eod té doby(od překladu Apollinairova gásma 1920 - pozn© autora)přiléval áapek téměř do každé své
práce zvláštní odvar z plytkosti a úmyslné povrchnosti a cukroval ji slepotou.
Psal většinou se zavřenýma očima a zavíral oči, ne aby snil, ale aby neviděl."
čapek, jako jeden z mála v této době, vidí skutečnost reálně a nezkresleně,
a proto je mu často vyčítán pesimismus© Čapek na tyto útoky odpovídá v předmluvě
k Věci MakropuloBi "Věřte, Je jediný skutečný pesimismus, a to je ten, který skládá ruce; řekl bych etický defaitismus© člověk, který pracuje, hledá a realisuje,
není a nemůžefeýtpesimistouo"
Čapek nachází podporu pouze u svých nejbližších, tj© u svých spolupracovníků v politicky nezávislých Lidových novinách a hlavno u "pátečníků", kteří se u Čapků scházeli k bouřlivým diskusím o filosofii a umění (Kodíček, Langer, F.Kubka,
T.G.Masaryk aj.) bylo by ovšem nespravedlivé a nepravdivé tvrdit, Že v&ichni levicoví umělci stáli proti K©Č© Z těch, kteří mu rozuměli, z těch, kteří měli k němu
velmi blízko je nutno v prvé řadě jmenovat V©Nezvala
, které vyslovil
v Kapce inkoustu jsou velmi podobné závěrům, ke kterým dosel Čapek v Továrni na
Absolutno. A dalo by se jmenovat více takových případů.
mA
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voják9 Mingischá» MXokn a bořital pevnin© Ony
o
?
ná osobnost p
je js .¿pravdu
s o o Poslyš*
o
nanda?
vlastne Ajidr&ae Schul+.2* a byl m ©větové války ž
05
de šikovatelemo )» a ukazuje v ž am je pří
a va
ruje s "Kdyby byli jenom Mlooi proti lidem* ta-c bj
snad dalo něco dělat $ &1& lidi proti lišeni* to se*
člověče nedá zastavit©* Koč©* který byl ták často
napadán pro svůj individualismus* ukazuje* že jediná možnost* jak celit blížícímu @e nebezpečí ja sspoI H ^ ^ ^ B H PARTA ("Nemohl bych a n©osoboval bych
si právo psát knihu o životě horníku o šlo mi vlastně
o něco jiného a zcela obecného) ahtěl jaem roapsat
knihu o mužské statečnosti* ©©©o mužské solidaritě*
o o mravních hodnotách* které uznáváme za jedny
2 nejvyšších* jakmile je lidem nebo aárodu treba ce
lých a pravých mužů©*) A opět nepochopení ze strany
JoFuČíka* který KoSo vytýká,* že nepopisuje dc hloub
ky sociální problémy* o které* jak je vidět 2 přede
šlého citátu ani Čapkovi neslo© (J©Fučík* RP 193?s
9Í
Á v tom je zase největší omyl i přelhávání sama se
be * když píše dál©* že by tyto mužné typy mohl hla
dat kdekoliv© ©o© Či by se chtél pokusit napsat takovou povídku o mužnosti party bursiáaů?*} BÍLÁ NE
MOC * MATKA* a pár ironických smutných povzdechů v
dových novinách ("Není to tak zlé g neprodali nás*
99
vydali nás zadarmo© 5 a K©S© umírá skoro současně
w
•si© republikou* urážen lůz
Po II© svět© válce* v období kultu osobnosti
byl Čapek zavržen současné s politikou T©G©Masaryka í>
pragmatismem a relativismem© Tendenční články z tét
doby* nekritické e nepravdivé* nemám
'
vat© Ovšem ani v pozdějších letech si mnoho kritiků nedovedlo vysvětlit Čapk
pohled
pozn
nás
Maršál* který je válka sama* ale i sám Galén má svůj podíl na-hrůzách, kter
lyi" J©Kopecký 1960) * hledání jakéhosi rozštěpení osobnosti* jakési schisof
("Pohledy umělce &a jedné a publicisty* filosofa na druhé straně se ovšem m
v jedné osobě* částečně existují nezávisle
sobě* částečně na sebe
»»
působí
Branžovský 1963} nebo zobrazování K© Čapka j&ko
9
f%né se bránit ("Karel Čapek měl kolem sebe mnoho přátel© Byli mezi nimi
koví s
vyvinuli
neporozuměl
Chrá
v
avšak jakmile potřebovali jeho uměleckou autoritu, neváhali jej postrkovat do publicisticko - politických sporů* aby zneužili jeho věhla
Cigánek
Lžkumysinému
f r*zkreslování
tak by se tento Článek dal shrnout do jednoho z čapkových aforismů
o
c
má své pedanty
f1
i
v

1

* < 'm.

%

ť

v

majkl
s
\

f

t

i

I
ľ
sVl
I

-O Q
v
1
'*o tt;.:-yh^i r . z J
- • "
.. v^til^fe "'¿tv • .„a^
mi
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nich vás chci
námi to
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Stalt se v pokladně moskevského kina Rassija"© Jelikož nás předem zpracovala naše a sovětská reklama, zatoužili jsme ve volném čase a s penězi z kapesného zhlédnout velkofilm "Vojna a mír 'o Kdyr. jsme v pokladně žádali 7 (slovy sedm)
lístků a 1 rubl, dozví děli jsme se, čto něvazmqžaOo
je to nemožné jsme z obrovského přívalu ruských slov nepoznali * jen bylo vidět;, ž« je to něco nenormálního, a že tedy musíme mít na to, že chceme tolik lístků, nějaká potvrzenío Toto
potvrzený, ovšem za patřičného vysvětlování, že jsme Češi, studenti, že lístků
chceme sedm a na kterou hodinu, jsme dostali z okénka, které bylo od toho prvního
odděleno skleněnou stonouo
lístky jsme ale museli opět vedle o Tato příkladná
péče o kulturní rozhled mě poněkud přivedla z míry a jestliže bude tento systém
zaveden po vzoru SSSR i u nás, bude to další rána imperialistickým turistůmo
.-TÍ ••'=",
* •
-JokNDR
NDR nem tak malé, jak vypadá., i když velikost «¿emě úměrně stoupá s porna
lostí její dopravy o Za naží hranicí jsem se ocital poprvé, a tak jsem zíral, až
přijde nějaká te změnao A zmčna opravdu přišla - v podobě krávyo Po celém Německu se místo našich poctivých, lec nedojících stra c8x2, popasaji jen unifikováno
krávy černobílé o Druhá markantní zrněna přišla, a už vůbec neodešla v Drážäanechž
nápadná ošklivost německých díveko Přísloví "Dobré pivo, dívky hezké, to jsou da95
ry země české beru od nynějška smrtelně vážnčo Co se týče gastronomie, tak ta je
jen pro romantiky? pudingová polévka, řízek s omáčkou^ buřt s omáčkou, vše s omáč
kouo
Vlaky tu jezdi presne & pom&lug ze stopařů jsem viděl jen dívku v kostýmku,
a hocha v tesilovém oblekuo Máničky žádné, jen jako turistyo
Německé domky mají hodne šikmé střechy, výklady obchodů připomínají Matějskou pouío Němci maji nečerné oči a nosí rá^dí bílé košile a krátké kožené kalhoty
s padacím mostem a dubovými listy0
Co ještě s Drážäanská galerie je moc pěkná, vod£ v moři opravdu slaná a Zeme
z pohledu od něj skutečně kulatáo A úplne nakonec ještě hádanka* Víte9 komu se
podobá čert?
(To už věděl Goethe, neboís Der Teufel ist wie Derda*)
ŘECKO
Řekové jsou, na rozdíl od ostatních kapitalistických národů, značně ostražití vůči cizincům, zvláště tem nekapitalistickýmo Když jsem jel tam, otravovalo
r
m - to o Když jsem odlétaly bavil jsem se o
Na letišti jsem totiž potkal skupinu p^ti Čechů a s nimi jsem procházel
pasovou kontrolouo řtvři prošli bez potíží, pátého jsem však pozoroval, jak nervózně gestikuluje nad přepážkou a chvíli co chvíli zoufale pokřikuješ"Pasport, é,
pasporto" Nenechal jsem kra jana v nouzi a nabídl jsem mu své jazykové schopnosti o
hekněte mu, prosím vás, že nás je pět, všichni prošli bez potíží, jen mě tady
nechtejí pustit© *ftekljsem to urednikovi, ten jen pokýval uredne hlavou a krajan
dodával: "Řeknčte mu, že jsme tu byli na mezinárodním kongresu*" "Na jakým kongresu?" ptal jsem se p "Na kongresu o turisticeo"
Nakonec ho pustili« Škoda» Mohli si ho klidně nechat o
-hrk-
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ekonomu (StíSE) se rozhoď, vy
davet měsíčník Český boj o Tento prvni okultní časopis u nás bude vycházet v češtine,
maaarátině * slovenštině a e sp ersxtt u o Ve dani
¿Č3E dostalo blahopřejný telegram od předsedy Festivalu kouzelníků a okultních pracovníků, který se konná ( Festi'nral - pozn0 re»
dakce) v anglickém městě BlaekhampshirUo

Zlaté ruce o
Chatrnost motoru našich motocyklů,
která je příčinou neustálých neúspěchů
v
es , reprezentantů na mezinárodní Sestidenní, nedala spát zlepšovateli strakonických
závodů ČZ Aolíorečkovio Po čase se mu podařilo vyvinout nový typ motocyklu bez motoru, který již prošel prvními zkouškami0
Trenér našich reprezentantů Václav Gottwald byl novou konstrukcí nadšeno Podle
jeho slov se motocykl s motorem mnohem hůře
nosí o

Proletárska solidarita
Zástupce našeho šéfredaktora uvítal 15ol2o skupinu new
v /
o
yorských finančníků, kteří navátí
vili Elixír na své cestě Evropouo
Ve svém krátkom« ale srdečném pro
jevu, seznámil milé hosty s některými přednostmi ve vybavení
místnosti redakce© Jaké bylo proto jeho překvapení, když do týdno
přišel Elixíru nový rotaprint se
zlatým nápisem? Daroval Mr© Rocke
feller©
Redakce poslala rotaprint
obratem zpět se žádostí, aby nejdříve bylo pod jménem dárce uvedeno ještě stejnými literami Vykořisťovatel am© prac © liduQ
Pokrok v jižní Itálii o
ěsto Pompeje dostane podzemní dráhu, která je již plánována více než 10 leto ^ro asanace
starých objektů, které mají ustoupit novým,9bude použito zkušeností
pražských projektantu a čínských
rudých gardo
l - M * -

Na obr o zlepšovatel AoHo s novým typem
motocykluo
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Knižní
«»- I lil novinkyc
I •HIM H-UIW.-K/ftK.-»'
Jak oznámila agentura AUSVN,
poslední dílo JoVoStalina nazvané "Sám
proti kultu osobnosti" je již připra
veno pro vánoční trh©

A přesto tvrdím* že Kartágo má být
zničeno*,©

Je sice p r a v d y se Slovák
k- ho&pody Si. lo ^ s t u ^ e
výtvarný»
uiaěai% že tam chodí
ku& řeSi a piva*
jen 1?
lokále jsou stě«
a y holé*
jakékoli? ostfcfoyo
feysb
v&ifa&oot troehu podobněji9 aeboš
si syslím^ i»
to někdy
í Q ¥ heapoáá&ft XVo
skqpinyd krosně nezbytného Švejka a půlXi trea a
oSeim
Tlapky & eablémy aejsaá«
mšjších fotbalOTjbh KLuSriP & p^&lí^ě napsané
sy typs* ihskla <*? Slávie 2$0<>
bařío Dála »de aalesaeaie obraty neuráanjtoh »¿a&l&ůg aasálků a
kteří
mi p d a M kyii
9 Utiším D 51 alpským ?elikéa^ aeaohli pro&Ífca©u4 aa ofieiála í £%mmo Při bli-531?* possraprá&í
i te&to *aejěistŠí re&lienus* (před«
mě ty aa tšehtc oiaraseeh ¿sou jaúco "Sivé*5 »á a^é la^hj^ Resibra&dty, Ylaná&eky apod
Ve verikoveký$h h^pfe-fe a & j á e & t y p u švédové na Karlové matě9 Oldřich ť B e i e n a » a.ebo lárka & a*bohýíft G-rlradesio Jsou to eaad památky na -sašlá doby
vesnických buditelů a písaákSc T ^ s t w o r a e l e h ItX© a vyššíeh [eMOvých skupia aalesaeme již reprodukce e&avxiýeh děl OTětoftýeh m l í ř ů o J e však sajímvép jak někteří malíři jako aapřo Beaoirp Gogh$
js^u v aa&aSrné oÚHVép satímeo jíní
(Bragueo
Picas^o] jsou šmahesb s&vrh^ásdo
©o poeledaS jsaeaovaaí
udělali zaměstaaaeům rest&uy&ei9 i« se jim t*ktc- %istí**o V p3daieieh9 které navště
vují ®i%imi pak Tíaí na
akty G % i p Xngr#se& Itodlgliáaibo a Delaeroixe
pro zvýšení turistického ru&huo
jam ní $éž ř le ovzduSi plné kouř-* a výparu z jídel *dotv©řuj§" některé obrassyo Tak například % Degasovy bělostaé taaečaies se po třech* dtyř^sh létech stává a^ědá dívka odpoíívajísí po pohřbu» Kremličkovy Bárky & itoaetovy Plachetnice? připoaía&jí spíše buki^ýraké lodice m . výpravě
a Goghov^ &V006 síská.^ ponurou šel ruěaíoh gr^jiá.tůo
v
• "V,
Měl byeh aěkteré koastruktxtoí aápady n a ^ýsáob^ veřejaých místaostío Ze
Těech restaurací a viaáran by©h nejprve odstranil všechny obrasy připomínající
pré^ip jako například Pradlaim ^Toulouae - L & u t r m ) a žeklicl žea^ (Begas) a a a *
0
hradil by^h js atylový^ai R^stit^řmai ^Síréaa " Cfe^h} a V Mouíia HvO^g« (Toulouse ~

Lautra^) o Vmístaoste^h pro v«nkovaké tanoovaSky by^ch umístil Alšovy obražy Molo«
dě<$: a Selští po^^tal^ío Pro restaurace aiššísh c ^ w ý ^ h gkupia by«eh dopos°uSoval

Cuypaovy Krévy na voděc pro pofe^pílé hosty bych instaloval Nalessní jsrtvoly svo
š e b ^ s t i á ^ od Ac Altdorféra 0 pro v z a ě t l i ^ ífaderovu Rvaěku a .pro po^ti^ké duše
pak Delmroixmu
Seau s p a p o u š k a si Větrný
(třeba od Ruisdaelajo Pro smže 5
kteří vlastaí
by^h navrhoval 0@ycrvu Popraní a
Mad^auc V e špatné větraných isí»taoete©h by uržitě «lepšily vzduch F o m a t i e k é lesy iiskinových
a Sčedriaový^h obrazů o Hotelům typu Jal ta a Aisba&a&dar byeh doporučoval obras Svě
kurtisáay od Yo C-arpaeeia0 P^o místnosti a a spoležaá atrav^váaí by
nejvíc© h o dila všem ^ n á m S^idsualt v trá^šo V hotelových pok^jíoh by se saad v y j i m l a Vila
Moritse©
Goyova Nahá Maja &
Adasí
Bv^o

sa vae^e nakladou a tak* kdyísyoh^a postupovali podle toho«
to návod^g aohli bychom se v brfcké době m se týěe malířství stát n©jvzdělanějším
národem n a »větěo Co dělat9 ů.® hospody u m s ^hodí přece
větší procento lidí
Obrazotvornosti

než do galerieo

Úsměv na druhou

Beseda se ctenari

Týden se s týdnem seäel a máme

29»listopadu se ve staré míst-

zase svého Miláčka tak, jak býval dřívo

nosti Elixíru uskutečnilo společenské

Rozhořčený ideologický boj tentokráte

odpoledne nad Číslem za účasti asi pat-

odstranil dřívější nánosy a tak se nad

nácti lidí. K naierau velkému údivu na-'
#
#

naším bufetem zaskvel nejpuvodnější ná-

lezli cestu do katakomb i dva čtenáři,

pis U miláčka, malovaný přímo na plecho-

kteří tam šli poprvé. 1.prosince se re-

vém futru©

dakce prestehovala do místnosti č.192

Další zajímavostí letoška bylo,

na hlavní chodbě VŠZ; řadu našich pří»«»

že ní: Miláčka se chystalo nrkolik sku

nivců to zbaví orientačních obtíží.
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Svůj apel vyslovuji dnes přede1967 v den narozenin šéfredaktora.
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chemie 1426/62» Kasatkin 2000/54 e Sbírj-
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ka, z chemického inženýrství 1013/61, pů-

referovali v minulém čísle, byla pro

odně vypůjčené na mé jméno, ještě neby-

velký úspěch prodloužena. Výstava, nad

lá vrácena. Pokud studujete, zkontrolujte
si svá čísla» Cesty Prozřetelnosti jsou

bol>

opravdu nevyzpytatelné.
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ke byl pi* e s w cen o nutnosti čistoty rasy v torto pilpa.'ě).
Inaven dlouhou prscí odebral s Pc.nchke do ložní
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'.ct vr * d 1
v
• ^ U• o v
spícího clovř;:ao Přistoupiv blíže, zjistil n< kloinn", ^e
jsem se ji>. zmínil, byl Peschke unaven, a pr< • b ho n p^kvpilw, íivni k
ložnici našel Sophii Lorenovou nebo cokonce Clru
huue ovcu, n OJí w L: v^tv
L
Ulehnul do své rozvrzané postele a okamžito u nul* Ráno t•iIvaat; v
v
>
1
buzení o 3 překvapením zjistil, že se ji:ľ A f^V
V»f * i. zá ve aw p stali, ali
známém pokoji a vedle něj že neleží nikdo j*n; ne z inspc
tZ
'.alcý, kte j
kojeně odfukovalo
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Rozhlédl se po pokoji, který ost^ti.S n vypr dal p, íl;3 vá.bn • k5m
telí se honosil ještě kouskem proděravělého k.b rce o tarým vyrcz.l
m ~ l fOV
Na zdi visela jediná včc 5 která ^e Peschkenu líbí ia0 S po;Ii von
> v
krásnou kresbu z ocjbnu/iící .ielena
v -jnu pri rn
. .1vv • Pokojem se šířil nepříjemný zápach, p2 it oi-inající zkaž .ou ti í i
P

Pojednou ze otevřely dveře a. v nic
v
přetaženou pře ; hlavuo Asc Peschke si j:
nohouc
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proci
1
již po dev ' t protokoly o příp&du "Vraže.d' f z o'**' • *1ÚZ ' L nás t
z tr
1/
vi*:I červeno- ner>o jiná •«, barevnou tužkou ? naž»1 -7e v t'v ' ' v r irct ••
'
ly« (Tomuto způsobu se naučil navojnsk alvoendi, k d
' 4 ře'náňkác* -T.
J
duše poJ .i\ áv 1 větj ve skriptech©)
Ke, Kl loutek byl zcela jisté nevinen* Je. o z t L k obľ ms. zavrež"'^nýjr dí\
byl spíše kamarádský o ioznal je na jednom Ix-lcjním vo'í-ki.
čtrnáct —:í pľc
•

• •

první vraždou ] ŕsmluvii Blanku, aby s ním ěla do kina na sovětský dvoudílný film
- "Komsomolci na celině"© Blanka pozvání přijala, avšak zcela vyvedla Ks louská
z míry t* m9. i se vůbeo nestarala o zaplacení lístku« To ovšém Kalousek těžce
ľ
nesl,
• elikon náoľ aa'K' há it > -«eš ě ve",š'í -ám bylo ¿aj bo*
3e mu v ki»«ji a : v
sfož
od&r
ffevi-ě^ novými
ójjmy a Í>s íd ^gä^aa^mi • d ty,
j m alk^i v. ^jy^áSi - yo-v.u:
doprovodil ji
před' kol»i$ areálu Strahov«, kde
s adt
äí
jsšte v den
jejího ¿¿vraždění9 kdjf sé.nqt něj-přišla p dive t do^ iaao^toŕe© Kalousek ji chtěl
opětně pozvaíi do kina/ doufaje "tajnŽ, že áe mu
podaří áotiaxout; a^ její ruky« Když Blanka usuyč^Ia o filmu "Bu ováni. najft^trojezatvárila se naJmíru podivně a pravila, ze mi siudijní p$tíž«Ä a p^oto prý nikam nepůjde© To byla poslední slova, která ód ní Kaloysek slyšel©
O I Í K hodin potom (dle vyjádření soudního 1 ékaře o pul deváté vac^r) byla jiz Blanka .mrtva© Její kamarádku Irenu Ke~párkovou znal Kalousek již-jen od '»rídě.xío Osobně ®e s ní nestýkal9 neboi byl zatížen na blondýnky a Irenka by^a brůaeta© V den jejího -zavražděni byl dosud Kalousek ve vazbě, proto misí veškeré podezřeni* A jeho delší návštěva v hostinci
v Dlaždicskě ulici se dala snadno vysvětlit BlanSinýni odua tnutím a také pracovním
přetížen&m, které v.případě VŠXY přichází skutečně v úvahu©
A co objevitel oboíi obětí-aso Bábrdle? Bábrdle se po svém druhém objevu,
který bohužel nemohl nazvat svým jméně®, nervově zhroutil a byl poslán vedením VŠXY na neplacený bezdevižový „mesi-Sní pobyt v lázních, na Jáviéře (Cete d Azur}®
Při jeho nadprůměrné inteligenci a platu5 ktsrý poskytoval zajisté dostatečné ;
hmotné zajištění celé jeho rodině, nabylo
j bi odu, proč by as© Bábrdle zabíjel
nevinné a poctivé posluchačky.Hovnáž jeho Znalost byla bez úhony, jak oznámil
m
9
pohotově
uliční.výbor
a
domovnice©
Takto
tedy
odpadla
další
stopa*
W
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Jediný, kdo ještě mohl být podezřelý byl ad0 Pesehke© Důkladným šetřením
bylo zjištěno, že se soukromě vzdělává v oboru jedu u prof© Pavlů, se kterým vyrobili nebezpečnou kyselinu nonamethyl
bis', cis, und caac - undekanylovoue Neznaje její pravou struktiiru, poslal profesor Pavlů ingoPeschkeho do "Ústavu pro
výzkum jedů", který právě soutěžil pod heslem "za jedy ještě jedovatější!", se
vzorkem k podrobnější analýze© Scénu s napadeným prodavačem párků je nutno přičíst
na vrub pouze psům, neboí vrah by na sebe přece neupoutával pozornost tímto způsobem© Rovněž se vysvětlilo napadení ndporucíka Chochorouška dogou - Chochorousek
měl totiž v pouzdře na pistoli (vzo 52) svačinu oďsvé pečlivé manželky, která
mu tam nychystala chleba s rádným kusem konského, dlouhého, točeného salámu, jenž
intenzivně voněl© A konský salám byla pochoutka, kterou pravidelne Peschke své
padesátikilogramové dogy pravidelně častoval© Tímto padla třetí stopa, která se
zdála být ze všech nejpravděpodobnějsi© Avšak dosud nebyly ještě objasněny styky
aso Peschkeho se zavražděnými dívkami© Pesohke je ucil na kruhu a měl prý s nimi
obtíže a donutil je chodit na povltené konzultace© Yaronika, jejich kamarádka, která jediná mohla podat svědectví 0flance
o Ireně, tvrdila, že Peschkemu bylo
těžko vyhovět a vyslovila podezření, že si je Peschke «val na konzultace schválně o
p(•
i
^ 4
. •_
. ^4 • ,
1
Staršina Kenclík si znovu pozorně předčítal výpověd Veroniky a zastavil se
na jednom místě*
Pesclike bydli na okraji města v malé vile* Zdržoval nás na
konzultací až do desíti hodin .večer a.to jsme přišly v šest hodin© Nedávala jsem
vůbec, pozor, co nám říká, pratože jsem myslela na svého chlapce Lu5ka© Seděla jsem
u okna a předstírala počítanie. Jednu chvíli js«m zahlédla ve tmě za oknem postavu
s nesmírně ošklivým obličejem© Ta vš&k rychle zirdzela v zahradě- mezi stromy* Když
jsme odcházeli, šel nas Pes£ake vyprovodit až k vrátkům aahrádky* .Dogy v kleci na
zahradě strašlivě vyly a tu^ když jsem se podívala do zahrady na místo, kde jsem
viděla tu ohyzdnou osobu? J&dálo. se mí. opět, jako když vidím něčí siluetu přitisknutou ke zdí©. Vyprávěla jsem to kamarádkám, ale ty mi nevěřily a říkaly, že prý
mám halucinace© Ostatně brzy jsem na to zapomněla úplně.©" r ] . ?
'? -,
/.
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Po přečtení této pasáže se Kenclík rozhodl navštívit Peschkeho*
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P O ? U CK
Po půldruhém mé
» který uplynul
od Podzimního putování chemiků se mí celý
ten velkovýlet jeví jako nepřetržitá chůze doplněná blouděním, vyprávěním» zpěvem
a střídavé des tem a mrazem
Zahájit POPUCH bylo obtí zne» nebot zodpovední členovo TASSu nebyli ve sta
vu svéprávnosti o Kromě toho se ve vleku, odvážejícím nas na sever nea»Šlo kouřit©
Nezlomeni tímto krutým útokem na naše jklíce jsme bez váhání %-ystoupilfr brzy ráno»
ještě za tmy na zapadlém nádraží a bystrým pochodem spěchali k cíli o Tak se stalo, že již v devět hodin jsme měli za sebou polovinu denní cesty, to nás dovedlo
k poznání, že jsme dobří chodci a že po těchto horách se dá c Jit pomaleji, i cho
dili jsme dále pomaleji© Rovněž jsme tu a tam bloudiliy ale k o¿fícient bloudivos«
ti nepřestoupil mez stanovenou představenstvem©
Ten večer jsme šli brzo spát, s vědomím dobře vykonané chtUéo Jen několik
neurotiků nemohlo usnout a vydali se kledat uspávací prostředky po všech třech
hospodách České Kamenice©
Volná chemická chůze lesem (VOCHECHtJLB) pokračovala druhý den opět v dešti© Krajina byla trochu jiná, bláto to samé» cílem byla Krásná Lípag Před spaním
byla uspořádána tradiční TASSistická zábava se spěvem» vínem a ženami a ráno, poz~
do ráno, byla vyhotovena rozcvička» vedeni stařešiny spolku© Na rozcvičku navazovala diskuse o památkách dělnického hnutí na Krásnolipsku» odbornou instruktáž
podal ná žádost našeho spolku s o kapitán VB©
Lrzlo, ale svítilo slunce» zřejmě aby vynahradilo co dříve zanedbávalo©
V některých individuích vzbudilo ilusi jara a tito, místo aby se drželi hlavního
voje vzali několik dívek nezkušených a odešli pos»vé trase zvláštního řásu© I ta
však vedla na hrad Tolštejn» kde jsme chtěli uzavřít toto putování© Hradní hospodsky byl vsak tak nepříjemný* že jsme odešli velice rychle a znechuceni tak, že dědečkovi žebrajícímu o korunu, nedal nikdo ani pětáko Závěr byl potom proveden
v lese u ohně a běžný program doplněn upálením Peterky©
Do Prahy jsme se vrátili nočním vlakem» ve kterém se opět nesmělo kouřit0
- hrk -

"Jedu se do přírody ožrat M -Slýchám-li tuto větu od individua oděného v ků
žích, které lze potkat jak jde každou sobotu mezi zastávkou Pacifiku Luka pod Medníkem a hospodou v Lukách pod Cedníkem po dvou a v neděli mezi hospodou v Lukách
pod Medníkem a zastávkou Luka pod Medníkem, jenže na všech čtyřech, lze suše konstatovat, že mu nebylo dáno myslet©
Stane-li se zvykem těch, kterým bylo dáno myslet - vysokoškoláků nebo i inženýrů - pravidelně se spíjet» nevím, co je možné uděláte V&m jen, že je tak možné najít různé skupiny kamarádů» že pivem je vyplněno spousta večerů kolejáků, že
takto bezbolestně otupeny končí mnohé schůze svazáckých funkcionářio
Nevím, k čemu potřebuje alkohol myslící člověko Těžko říci, proč je nutné
vědomě otupovat mozek» abych v sobě přehlušil vše, co přečnívá přes rámec daný studijními povinnostmi© Proč je nutné vejít se jen do určitého formátu© Jak to řekl
jeden soudruh o Františkovi Sedláčkovi í "o©odáme chlapcovi možnost, aby se nám
1
srovnal©
V případě, že chci ještě jednou vidět moäré nebe, v případě, že si chci někdy poslechnout koncert, v tom případě, že věřím v existenci bílé cukrové vaty.
v tom případě hlasuji© Hlasuji pro A trasu©
1© demagog
%

Pro toho, kdo neví co to je A trasa© Na našich putováních bývá zvykek jednu
označit jako abstinentskou - provedení označení A©

Ifofrfcos Kdyhymm* neměli Kßrnara a Kulmana» museli bysme si je udělato
Protei® n&ša široká veřejnost už delší doou postrádala ahao (tedy ne mravní)» uspořádali jsme opět tradiční Nožní orientační závod» tentokrát í e mezinárodní účastío
Začalo to nevinoucse» jako konečně každá TASSí jueharajda© Obzvláší když
byla přinesena k autobusu hora buřtů, chleba a plná várniee čaje - milý to dar
fy Sobol and his sisters - nálada závodníků byla výtečnáo To ovšem nikdo netušily
že se po startu
obští neobyčejně zdařilé TASSí kamufláže9 jak o ní ostatně
hovoří stanovy TASSuo Dokonce se proti očekávám utvořila tlupa lidí» kteří byli
ochotni podniknout eestu ke startu vlakem» neboí jsme měli jen jeden autobus©
Bylo tedy zaduto v polnice» které jsem již od té doby nespatřil a nastala
invaze do okoM Kladna© Jak probíhala cesta autobusem nevím» ale asi jako obvykle©
Zato cesta vlakem byla přímo lahůdková© Nejenže jsm© zdeptali dívku průvodčí, která musela do 23 lístku učinit vždy dvě díry a měla toho plné ruce» ale dokonce
jsme nezapomněli vystoupit z vlaku© Poté bylo přékročeno ke vpádu provedení do nádražní restaurace» kde byl spolehlivě uveden do bodu varu tamní barman© Pivo totiž nechtěl nikdo» tekla tedy jen odporná minerálka silně podobná Šaratici» k čemuž si každý vytáhl své zásoby jídla© Tedy žádný kšeft pro pána© Potom jsme po hodinovém bloudění i s autobusem přece jen dorazili na místo startu kde byla zima»
sníh» bláto» nepatrný táboráček a skleslá nálada© Zároveň tam byla tma©
Tak pozvolna za řevu Soboool a klokotu v hrdlech několika lahviček» bute°
lek a polních flašek s kaloriemi a často i nezbytnou ent^píí» nadešel čas» kdy
se 30 nic netušících hlídek postupně ztratilo v lese© Je až s podivem, nakolik dokáže takový závod v noci a v lese vybičovat lidí k výkonům» jež mají obdoby snad
jen v bourání jedné známé kolosální kultovní památky© Bylo možno slyšet lidi, jak
čvachtali po poli, bublali v nebroditelném potoce» klokotali u hlídek hojně zásobených rumem proti zimě, šuměli lesem, kleli v nepřehledných situacích© Možno říci» že až do druhé kontroly nadavším převažovalo cílevědomé supění© Toto však postupem doby umlklo© Zato se začaly vytvářek kolektivy a brigády, které pak společ«
ně hledaly nejbližší kontrolu aby vůbec našly někoho» kdo je vyvede z toho hustého lesa» až se kontroly uzavřou© Představa buřtů a čaje v cíli již nedoháněla
zbloudilce k výkonu» ale ke zpěvu písní podřadného obsahu© A tak tedy do cíle doběhlo jen několik málo vyvolen^éh chrtů» kteří měli více důvěry ve vlastní čich»
než v mapy a busoly s bublinkou i bez© (Jak bylo zjištěno» několik kontrol bylo
opravdu možno zjistit na dálku podle libé vůně pravého tuzemského rumu©) Leč nechrne hovořit výsledky2
MUŽIi 1© Borůvka »Král
zaměstnanci
4© Novotný,Tejnor
2©FTPV
2© Moháčzi,Mejoros
1+2© FPT
5o Štěpánek,Veselý 4© " + FAT
3© Kalaš,Jarolím
1© FPT
6© Pacovský,Petrán loFPT
ostatních 17 hlídek vzdalo» jedna šla dokonce do hospodyo Jediné ženy,které vytrvaly až do konce, běžely mimo soutěž, neb to byly členky Lokom© Praha©
Závěrem se sluší naznačit, že Noční orient© závod vyzněl v ryzím, TASSistickém stylu© Možná, že kdyby traí nevybírali Jára Körner a Joža Kulman» doběhla
by do cíle většina hlídeko Avšak nedoběhla» ani nedobloudila a v tom právě spočívá ta pravá sranda©
- brouk Pytlík -

V předvečer mezinárodního dne TASSu» ve čtvrtek 5o$fcl967 svolává představenstvo výše zmíněného spolku VYR0ČSÍ NEVALNOU HROMADU TASSu» v 18»00 hod© SEČ
v redakci Elixíru© Účast pro členy a ěekatele je povinná, pro ostatní zájemce dobrovolnáo
v

- 1© traímistr ~
•

*

Mizerný vánoce přeje Preaslavensívo

;

Na škole se Usálofcaldor^éaíiaii y. r .i > $2 3 mtý Mikuláš k«
ráda prostřednictvím KTV dva návody ve slalomu vodním a pozemním0
Zmtoho vodního? 3 o prosince odpoledne bylo možno na smíchovské: ,
Vltavy zří ti poskakující postavičky zrovaa pausírujícícJi^závodník i
;v
li) a
vodě slalomáře, kteří se zrovna, smažili protáhnout své lodě bes tax :
mezi brankami© Letošní počasí (na pádlech
netvořila vrstva ledu jak<> loni;
v
bylo příznivější čtyřem nechtěným plaváškům9 kteří po -koupeli v mrazivých v icíás,
Vltavíných bylí vytaženi na břeh značně vibrujíceQ Jejich kmitočet se však postupně snižoval, až klesl na nulu pří slavnostním upálení 2 lodío Požár byl oez
zvláštních příhod zlikvídov&a přítomnými bývalými cleny SČHo Ukončení závodění a
předání cen vítězům provedefS se konalo v restauraci U tří bojovníků v historickém Podskalí o
Výsledkys C 1 s 1/ Červenka 2/Jesh 3/Štěpánek j C 2s 1/ Petružálek R©usek 2/ Seyček - Ku$$?a 3/ Kobes - Kučera j C 21 MIX 8 1/ Petružálek * Meiicho- *
vá 2/ Kobes - Smrčková 3/ Jech - Zábranská o
Z toho pozemního? Členitý terén sadní, části obory Hvězda byl upraven pomocí 45 branek na 350metrovou (vzdušnou čarou) trat pozemního slalomu9 konaného v den sv« Mikuláše odpoledne0 Bylo možno zde vidět asi 30 závodníků a závod«
nic p kteří se snažili pomocí 2 lyžařských holí co nejméně se otlouct o překážející stromy a doběhnout co nejrychleji do síleo Není se co divit9 vždyt 6 prvních
bylo dekorováno Mikulášovými punčochami, (nosí zásadně červené) plnými různých dobroto Zábava při magnÉfjfcaku trvala v blízké hospodě U české koruny až do večerních
hodin®
* Výsledky8 ženy 1) Zelenková 3CV0 FÁT 152,2 muži l)Bouška 111 FA2 183.06
2) Braunerová 1« PAT 165,8
2) Stříž
I FAT 186,2
3) ing Hartlová
170,5
3)Doležel II FAT 187,6
« BIWOY BADMINTONo
Slavia Chemie hraje v soutěžích ČSTV se dvěma družstvyo Družstvo A hraje
pražský přebor lo, družstvo B přebor 2 0 {Po pražském přeboru se postupuje do oblastní soutěže a pak do první life[0)
Družstvo Aí zatím 3 utkaný 2 vítězná« poslední utkání poraženi o Počítáme
se druhým místem ve skupině® Družstvo B 3 4 utkání, všechna prohrála© Družstvo se
zatím konsoliduje a kromě potíží s tělocvičnou, které má i družstvo A, má. i nedostatek hráčů, zejména žen®
Ve dnech 18* až 19o listopadu proběhl v Plzni turnaj badmintonisxů vysoko»
školákůc Z patnácti fakult z celé republiky přišlo na turnaj 68 hráčů a hráčsko
Mezi posledními 16 muži (systém na dvě porážky) bylo 5 chemiků«, Nakonec jsme získali 3of 5®, 80 místo© Tento turnaj může být považován za první neoficiální finále přeborů vysokých škol«
Lo Hozmano

SPORTOVNÍ GYMNASTIKAo
V oddíle sportovní gymnastiky s© v letošním roce sešlo kvalitní družstvo
žen, které nacvičuje sestavy III© třídy pro závody v roce 1967 a indivíduelně sestavy II o třídyo
Počítáme s účastí žen na přeboru VŠCHT ve sport0 gymnastice v květnu 1967
a na Oblastních přeborech vysokých škol®
Muži nacvičují individuálně sestavy II0 a lilo třídy0 Cvičení j ä vždy od
13 ,30 ve Slovanu Dejvice« Další zájemci jsou vítáni0
Na naší škole studuje v současné době Bohunka Simnáčová, representantka
ČSSR ve sporte gymnastice}, účastnice Olympijských her v Tokiu 196&c
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KOŠÍKOVÁo
Reprasaniacni družstvo VŠCHT v košíkové mužů vyhrálo v přeboru pražských
vysokveh škol kvalifikační skupinu a postoupilo masi nejlepší 4 družstva0 0 naj7
lepší družstvo Prahy a« utká s VŠE (kde hrají Douša, Blažek, Zedníček), FTVS (Zi
dekp Amrn^r, Voraéka) a elektrotechnická fakulta (Kolář, Zahálka)o Bude to velmi
těžký boj a doufáme, že ostatní studenti VŠCHT přijdou naše družstvo povzbudit
a udělat domácí atmosféru v hledišti, tak jako při loňském utkání s universitou0
Mám© letos velmi dobré družstvo v ceká s rychlými» technicky vybaveným!, a dobře
střílejícími rozehrávači (Konopásek,Novotný, P©Graško, Lukáš, SoGračko a Dvořák)
a spolehlivou obranou zeä vysokých hráčů (Lízálek, Kohout, Dostál, Jansa, Friess
a Burian)
J o Burda
s ezona wza
Domnívám se, že rozhodně byla, a t již úspěšnost měřím© výsledky jednotlivců anebo tradičním přátelským kláním družstevo
• Družstvo mužů bylo na. podzim značně omlazeno a doplněno dobrými a talentovanými závodníky z řad posluchačů I© ročníku {Šimonek, Valíhrach, Mildorf, Kubal, Kuželka, Pašek), K utkání se vždy dostavil čslo reprezentant na 800 m (posluchač II o ročníku dálkového studia) Pavel Pěnkava a byl vždy naší velkou oporou,
no a 100% spolehnutí bylo na osvědčené borce Dneboského a Uhlíře, Hanzla, méně
již na Vejrostu (má smůlu, že často laboruje se zraněním), Stanka a Balouna (studijní problémy), Rejhona (dlouhotrvající zranění) a Vanišeo Družstvo tvoří velmi
dob©ou partu a je prodchnuto bojovným duchem© Vybojovalo celkem 7 utkání, z toho
6 vítězných a 1 porážka (zbytečná, absence)o
Z úspěšných startů jednotlivců nutno vyzdvihnout hlavně 2 o místo Pěnkavy
ve III o ročníku akademického mistrovství ČSSR v přesp© běhuo Na Oblastních přeborech získali Berger (400m), Vaniš (koule a disk). Hájek - posluchač dálkového
studia (kladivo) prvá místa© V tradičním utkáni Universita - Technika zvítězil
Staněk v oštěpu, Mildorf v kouli a Dneboský na 400 m prekážeko
Problémem je postavení družstva žen - zatím jsou to vždy jen jednotlivkyně (Stasiewiczová, Strnadová, Kulhavá, Koránová, Cahová, Kubecová), které na utkání přijdou a abslovují vždy víceboj včetně štafety© Pravdou je, že na školu jen
velmi zřídka přicházejí posluchačky - atletky, s určitou výkonností a většina
z nich pak postupem doby pravidelný tréning i závodění zanechá úplně nebo omezí
na minimum© A důvod? - především studijní zaneprázdněni a z toho prameníci nedostatek času a pak atletika (ve srovnání třeba s míčovými hrami, lyžováním - sjezd)
je málo atraktivní a vyžaduje tvrdší náturu (umět se přinutit k tréningu}o
A v závěru jen stručně, co nás čeká v první polovině příštího rokuQ Jednak
tradiční březnové soustředění (Houštka nebo Dobřichovice), Jarní běh chemiků (druhé dubnové úterý), přebory na dráze (začátek května), 2-3 přátelská utkání, oblast
ní přebory na dráze (konec května) a vyvrcholení - účast na IV© ČS Universiádě
v Nitře (začátek června)o Zde mají největší nadejet Vaniš,(disk a koule), Mildorf
(koule), Dneboský (400mpřeko), StaněkJoštěp), Pěnkava (800m), Hájek (kladivo),
ingo Berger (400ra), ing© Tomášek (1 500m), Procházka (5 km) a štafeta 4 x 400m
Berger, Pěnkava, Dneboský a věřím, že Baloun.) o Bez šancí rozhodně nebude Vejrosta
(sprint) a Hanál (1 500 m)o Chce to však v tom nevlídném zimním počasí jedno mít pevnou vůli a nebát se máknout© A k tomu pšemu přeji hodně zdaru!
Bohdan Mflller©
ELIXÍR - časopisfctudentů VŠCHT v Praze © Pro vnitřní potřebu VŠCHT vydává
studentská rada ôs u oPise redakční rada and comp0
Vyšlo 20oprosince 1966
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Ne hřbitov? vr^Iy dv4ř*
coei se tair jimi d4ře©
Je to zlodSj pitomý
jde okrádat mrtvoly«
Za kamenem »krčená
sedí sobě hyena©
Jak zloděje zvc*ila
sofort po něm skočila©
| Z toho poučení mějte
mrtvoly neokrádejtec
| Kde okrádá mrtvoly
sežere ho hyene o
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( Zpívá se na nápěv Tisíckrát pozdravujeme
v

i

Náš zpěvr' na poslední stránce pvVraHije, po p^eatávce v posledním čísle,
I tentokráte písní strašidelnou© Zároveň» kroraé »tr^idalsi^ati, je důkazem, že
I lidová moudrost je hluboká a nevyčerpatelná a ntóla nám být platná v každé sí=
I
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íevím flice, a* ro «Mře nyní t res tni m čin^ir u aás je okrá dání mrtvoly po
^erií pohřbu žehem to a^i nebude zvláSí výr«>>«ná činnost, ale v boji pro~
-r:i^inalitS je vhodíi? přenášet zkušenosti z
úseku na druhý©A chci

.!ienat|

výsnarr. hyen na tomto poli není ještř doc*něr<>

I
k je totiž z písně patrno, je hyena coby činitel odstrašující velice
• v;' Miá. a dá se předpokládat! že v oblasti, kde? popisovaný případ (sežráxií
I ' ; ače mrtvol) nastal, byl dlouho od této t r m t n é Siruiosti pokoje
r

I
v naší době Iz* pro hyenu nalézt uplatnění• Představte si napřo hyenu
K,t c i vedle samoobslužné ka*y v tramvaji© Nebo na tanečním parketu, sleI . í případné taneční výstřelky« Jistě by
uplatnila i na Prvního Máje,
I
.vaoá z* pomníkem Karla Hynka Máchy« A takových příkladů by se jistě da~
<1 > • lézt mnohem více*
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'riminalita v naší republice stále stoupá© Abychom mohli čelit ůcinně
•'t tomuto nezdravému jevu, musíme zavádět nové metody boje proti zlo«
".osti a využití hyen je tedy velice aktuální«,
JJ

