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šlo to jako na dračku »»»

Tato vysoce actouelní píseň nárn říká, že i pres známý vztah naší mládeže k české folk music { dále dechovka ), lze i v době III o internationálního
( vyslovuj jak píšeš, abys nepsal jak vyslovuješ ) jazzového festivalu lze
3 úspěchem provozovat polka jménem Soběkurská«.
iúy ovšem dobře víme, že to není žádná polka Soběkurská, ale krycí jméno
tradičního tance haíapaía, který má s polkou společného asi tolik jako NSDAP
se socialismem,,
Jako důkaz uvádím,, že ani tak proslulé dechovkové soubory jako Barták
nebo Echtner polku jménem Soběkurská neznají a odmítají ji o půlnoci na Kachekranu hrát»

formální}

Výklad písně po 3 tránce
Text jest tak úplný, jak se zpívá» Nevylučujeme samozřejmě možnost, že
jako u většiny našich písní, existuje mnoho dalších slok, které neznáme, ale to
tak nevadí» Přílišné množství myšlenek škodí kráse» A k tanci jich zapotřebí
není o
Píseň haí;&pata má v ideálních proporcích vše, co úspěšná taneční písnička potřebuješ Úvod do děje a navození atmosféry - jedna řádke, vlastní děj taky jedna řádka, pointa - dvě řádky ( aby to každému došlo )a Vše pečlivě odděleno frázováním a refrénem»
Výklad písně po logickém smyslua
Včera ».»angl» yesterday» Toto slovo si z naší písně vypůjčil Paul tóc
Cartney do titulu své známé písně» To vysvětluje světovou oblibu Beatles v poněkud jiném světle»
V Masně »»»zkratka pro národní podnik Mas » národní podnik, nyní Maso Uzeniny, dříve UžeriSřstvío
Byl »»»převzato z angličtiny» ( Opačný případ proti yesterday» ) V zcela neosobním infinitivu používá již Hamlet ( To be oř not tc be )» Přikláníme
se však spíše k významu "Tc byl teds zase tejden!" ( TWTWTW )»( Aut» poz»: Proti uváděni tohoto poradu v anglické televizi není u nás, pokud vím, námitek» )
Hatapa.ta »»»podle názoru L» Dokuli la DrSc z Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd, Letenská 4, Praha 1 - Malá Strana, jde o hru s přetlačováním rukou» VPakó název předválečné vinohradskí'' kapely»
Prodával se »»opřežild b ur ž oas ní forma pohlavního s tyk a. provozovaná
dříve převážně v tzv» uličkách lásky» V Praze nyní převážně v okolí hotelu Alcron? též V Karlových lázních»
Krokodýl »»»Čili tzv» brněnský drak - větší ještěrka, visící v radnici
města Brna» Podle jiného výkřadu také kněžna Libuše, neboí žila dýl než Krok»
Dvě kila za kačku »»»prý označení ceny masa; blíže viz heslo Na dračku»
Jako »»»básnické přirovnání, jehcž hodnota nejlépe vysvitne z příkladu»
S jeho pomocí se u nás může dělat jako striptýz, jako cestovat kam chceme, staví se jako podzemní dráha» Tím se naše životní úroveň zvyšuje.
Na dračku 0»»slovem dračka se za feudalismu označovalo drsní peří, při
kterém se vyprávěly ty nejneuvěřitelnější příběhy»
Vcelku je možno říci, že píseň ITatapata ná3 učí optimismu i v dnešní době a je proto právem milována mezí všemi chemiky»
Chw
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Iniciativně vůči cizincůmo
Příliš prudký vítr, neustále vanoucí
v bavorské obci Scheleschnitze, tem od nepříměti kazi turistický ruch o Nedávno se
však občane rozhodli v"tru využít o. přejmenovat obec na Odtučňovací a ztučňovací lázně Kurort Scheleschnitze.,
Podstatou odiačnovací metody, vynalezené tajemníkem místního 1CT, je zvláštni rozporní dřívko, které se vkládá pacientovy do úst, aby je nemohl proti větru zavři t c 3ě>'jen několika dní vyžene prudce vanoucí vítr z pacientova těla všr nežádoucí.
Ztučiíování přebíhá obdobně, jen to dřívko
se nevkládá do ústo
Obě metody jsou pěkným přihladem, že i ve skromných podmínkách rezhoduje především i.'.ic iativa*
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Vzrůst lidožroutství>
Jak uvádí zpráva francouzského
agenta pro zámořská území ? Petinevaeku,
sílí ve středním Pacifiku
lidožrouts tví o Jeho příčinou by1. rozV.odňatí petinewaeckého náčelníka a zároveň předsedy ¡monopolního! Svazu chovatelů koz, podstatně zdražit kozí mas-, jedinou to stravu ostrovanů» Prvou obětí byl sám náčelník«

JAKO

SEBE SAtlEHO

Blahcpřejene»
V rámci boje proti imperialismu
byl v Číně před rokem založen zvláštní
Ustav pro znehodnocování dolaru. Úředník pověřený znehodnocováním na každý
dolar postupně plivne, šlápne a pak jej
přetrhne vejpůl» Přes.potíže v zahraniční platební bilanci se tak Číně podařilo
v těchto dnec3" znehodnotit již druhou
dolarovou bankovka.
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iont označení H , ec ve skuteč-

nosti ve vodných roztocích neexistují volné protony H*, nebol ae ihned slučují

3 vodou na Lydroxoniové ionty H^0+. Stejného způsobu psaní použijeme i

v dalším»"
Zde poznámka nn straně 183 FCH II končí a ve vysvřtlování se nepokračuje. Dlužno tedy teorii doplnit a to od slov ".„»hydroxoniové ionty rLO+ ",
slovy:
"... F. ty o dal.li molekulou vody na £.quohydroxoniový ( hydroaquoxoniový)
katión i
K.0+

+

K20

H(H 4 0 2 ) + resp. / IľtflgOjg/ a je-li voda atále jestč

=

v přebytku, není důvodu, proč by pochod nemohl pokračovat až zkondenzuje veškerý obsah nádoby na ro3olovité / í!(IIo0)n/+." Tento výklad zpřístupňuje našemu chápání

některé jevy v n kterých elektrolytech.

Je ovšem pouze situací mezní a v praktickém použití je třeba zavést
upřesnění v podob"- korečního faktoru

0,364 exť

-1/ aT, který se podle povahy

zkoumaného jevu k výsledku buä přičítá nebo se jím násobí.
Věnujme teä svou pozornost výkladu tohoto faktoru. Číslo 0,364 obdržíme, když od jedné odečteme 0,636. Výraz exp je odvozen od slova exponováno,
známého z fotoprafieo Znamená, že faktor
0,364 exp -1/aT je určen k osvětlování vý-
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sledků. Písmeno
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ve jmenovateli je výra-

zem pro absolutní teplotu, což je jak známo
minus 273,16°C. Dosazujeme v Kelvinech.
láalé a znamená den v roce. Jak je
zřejmé, může nabývat

hodnoty 1 až 365» ob-

čas 366. Někteří autoři se domnívají, že je
též možné, aby a. bylo rovno nule. Zavádějí
tím do výsledků určitou chybu, kterou však
vzhledem
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nelze dokázat a dá se naopek říci, že výsledek někdy poněkud zpřesňuje.
Teorie takto podaná má však své ne-
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popiratelné klady, neboí při určitém zjed-

i <

nodušení

dovede spolehlivě vysvětlit i

jevy, které se nikdy státi nemohou."
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smutni příhoda, která"se u cUia nedaleko kolofw^d
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drKiístevní

kroniky]

Bažinou se plížili dva mu r- i. V zubech
mopaly. V přítmí džungle

drželi dlouhé mačety s v rukou sa-

připomínali hrůzostrašné přízraky» Byli stále blíž

a blíž... Poručík Koberec se probudil, promnul si oči & zamumla1:"Budou se stavět stany*" Po provedení osobní hygieny a provedení oblečení odešel na nástup
a rozdílení zaměstnání. Cestou si připomn>-'l, že má promluvit své jednotce do duše v rá-rci zkvalitnění s trs vy o Por. Koberec byl totiž velitel speciální .jednotky se speciální výzbrojí i odlišnou výstrojí, která byla určena k stavěn, stanu.
Por. Koberec se postavil před nastoupenou jecnotku a zahlaholil:"Foalední dobou se mezi vámi objevili nespo.ojenci, kteří si stěžovali na stravu. Tolik úvodem. Věc: Stížnost nu stravu. Pohov. Strava je taková, aby vedle příslušného

množství kalorií, obsřhovtla

též příslušné množství uhlohydrátů a hlavně

příslušné množství vitaminů," Poručík Koberec si neuměl 3 přesností
co vlastně vitr.miny jsou a mši jen matný dojrm, že to jsou

vysvětlit,

hodní bacilové, kte-

ří pomáhají lidem tím, že se nechají sníst. "V případě, že se vyskytnou
závady, budou

velením ihned

zpozorovány ; budou odstraněny.

nějaké

Pozor. Podepsán

velitel čety: por. Koberec." Voj. Huhlava, stojící v tietí řadě, řekl septem
do svého okolí:"Už ses vykecal, dědku?" a vykročil levou nohou, aby provedl
povel .-Pohov.
Len proběhl celkem klidně, jen voj. Iluhlava si zarazil stanový kolík do
nohy a byl ošetřen v polní ošelřovně. Přesto byl por. Koberec
dě. Vojáci o něm

ve špatné nála-

říkali, že j&k je dobrej chlap, trk je blbej důstojník. Por.

Koberec o tom věděl.

Měl ženu, o které se nedalo říci, že je ctnostná a živě

a barvitě si představoval, co std vyvádí, když on, její zákonitý manžel plní
bojový úkol. Chtěl si ulevit, a proto asi pět minut opakoval nahlas:"Iíajda pitomá, rajda pitomá..." Každý má svou slabou chvilku. Pí Kobercová

ji měla vždy,

když zákonitý manžel nebyl doma a por. Koberec ji měl právě v tento osudný den.
Vyhrabal ze své železné zásoby láhev Výčepní lihoviny a svolal stáb( por. Koberec, pr&p. Timrava, pprap. Lívanec). Po dvou hodinách spal por. Koberec ve svém
stanu, prap. Timrava byl ošetřován

na polní ošetřovně, neboí trpěl otravou al-

koholem a jenom pprap. Lívanec dělal ostudu po táboře. Voj. Čumák cítil potřebu
mu domluvit a tak ho praštil
nec

klackem přes hlavu a řekl:"Jsi vůl."Pprap. Líva-

po této domluvě ulehl pod dub a spokojeně usnul. Vojáci, kteří tímto činem

ztratili dozor úplnc, zvlčili 3e, zapálili táborák a vojín Huhlava pěl americké

—
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Nezřízené chování vojáků přilákal? skupinku vesničanů, jdoucích z hospody domů na večeři, aby stihli partičku mariáše , která se konala kr ždý večer
v místní hospodě o V čele s dědečkem Kolmřnem přihlíželi zpovzdálí

nepřístojnostem,

k herc se dělý u ohně«
"Jsou to amerikáni", usoudil dědeček Kolman, "takovéjhle mundůr mají jen
amerikáni a český legie."
"Jsou to tramvajáci z Prahy", řekl agronom, "takovouhle uniformu mají
jen tramvajáci a zřízenci v ZOO. Lidi, dejte na mě, jsou to tramvajáci na vejletě."
"Zejtrs* se nepůjde na pole", usoudil dědeček Kolman.
"Nepůjde", řekl krmič Eliška, "máme holt nízkou jednotku«"
"Jsou to Slované, ti se nezapřou nikde", řekl písmák Ksmarýt a vykročil
směrem k ohni. "Wellcome", procedil písmák Kamarýt mezi zuby a usmál se na voj.
tfuhlavu. Ten přestal zpívat a přiblble se díval na ostí tni. "Boga jego, dusu
ti..o", vyrazil konečně ze sebe« "Netudom baratom", doplnil ho voj. Čumák.
"Lidi, pojäte sem, jscu to Viaaovci", svolával ostatní vesničany písmák
Kamarýt. "Slovan se nikdy neznpře,"
Voj. Houser, hvězda pluku a známý vyvrhel, začal zpívf.t jakousi sprostou
píseň se slovanským textem.
Po návratu do vesnice byl ustanoven Kolohradský odbojový výbor a agronom
telefonoval okamžitě pro posilu.
"Mjr. Koroptvička, velitel posádky v N.", ozvalo se v telefonu.
"Žouželka", řekl agronom,"JZD Kolohrrdy. ¿iáme ve vesnici Vlssovce. Vaše
pomoc je nutná."
"Hergot", zanaříkal mjr. Koroptvička, "minulý týden to byli kůrovci

a

dneska vlasovci. To si neumíte dát pozor? Armáda je proto, aby vás chránila a
ne proto, aby vám pořád pomáhala."lAjr. Koroptvička byl člověk zahnaný přemírou
*

funkcí a nedostatkem sexu do neustálé pozy trpitelství.
"Vlasovci jako nepřátelští vojákové", zaúpěl agronom Žouželka.
Druhý den v 9 hodin 12 minut a vteřinu velké vé byl spor mezi vesničany
a vojáky urovnán, díky jednotce mjr. Koroptvičky. Voj. Huhleva byl za 3vé příkladné chování hodné následování odměněn. Jeho fotografie před nastoupenou jednotkou a s podpisem por. Koberce byla poslána rodičům a uličnímu výboru v místě
bydliště.
Den nato vysílalo RÁDIO FREE EUROPE dvouhodinový pořad

o povstání vlas-

teneckých sil v Československu. V krajanském listě "Slovák v Americe" se objevila fotografie dvou mužů s textem »"Prezident Zenkl hovoří s vlasteneckým generálom Timravom."Okresní denník

"Nase luhy" vycházející v N. přinesl o celém kon-

fliktu jen kratičkou zprávu;."JZD Kolohrsdy jako prvé družstvo v okrese splnilo
výkup vajec za třetí čtvrtletí."

¡1I T
A co zaříkávání?
Rokycanskou tľídou Nanebevstoupení
PánS projíždí pravidelně kostlivec s černým cylindrem na hlavě <> Je to duch velkostatkáře Hlaváčka, který tak protestuje
proti agrární reformě z roku 1918. Podle
vyjadreniu předsedy MNV nelze proti duchovi
nic podniknout, neboí tehdejší ústavou má
ľaručeno právo na demonstraci.
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Libeňský ir.onument 3 letícím koště'em
v popředí-

ľvŕN
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Tragické neštěstí
Známá čarodějnice, paní A.3»,
byla při startu z okna bytu svého
zetě zasažena padající římsou a zřítila se v bezvědomí na dlažbu. Podle
zeíových slov se koště, ne kterém
paní AoS. hodlala letět, poté samo
vzneslo a odletělo neznámo kam. Pozdě odpoledne bylo spatřeno občany
Vršovic«
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icet bovi
V předvečer dhe 18. září byla dob/ta rampa Národního muzes na Václavském
náměstí 300 členným oddílen - ského pohlaví. Útočníci skandovali hesla, mávali
vlajkami a lezli sochám za krk. Chodci,
korzující po Václavském námestí, však ponechali demonstranty zcela bez povšimnutí.
Protestujeme proti Tiřubě arogantnímu postoji veřejnosti o ^dyby aspoň jeden
človek také zahulákal Al žije Sparta!,
necítila by se naše nadějná mládež tak
osamělá.

Konečně!
Bourání spartakiádního stadionu na Strahově, započaté koncem
září, úspěšně pokračuje. Na jeho místě vznikne psinec, největší ve střf :••
ní Evropě. Psí maso je hledanou pochoutkou v řadě cizích zemí n pro
Československo přinese cenné devizy-
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časopis studentů VŠCHT v Praze. Pouze
pro vnitřní potřebu \ŠCHTo Vydává CV
CSM. řídí redakční rada, tiskne Dům
pionýrů v Karlině, Zvláštní vydání
pro Brak - karneval VŠCHTo Vyšlo 23»
listopad« 1966» Cena 1 Kčs.
Nevyžádané příspěvky jsou vítány»

