m
kohl bych své provolání k zahájení nového ročníku Elixíru zahájit vetou
z nově upravených "Literárních novin", dnes již kulturně literárního týdeníku Í
"A tak jsme přede vyšli,"Myslím si však, že by to nebylo dostatek přesné, nebol
problémy Elixíru jsou totiž opačné než problémy LNo Těsně před přípravou tohoto
čísla abdikoval stařičký šéfredaktor a moje maličkost bylt na toto místo dosazena vůlí redakční rady (a pochopitclnč i vůlí lidu, jok jcme na to zvyklí)®
A tak jsem se stal za pět minut dvanáct - těsně před tím, než zdárně dokončím
tuto školu (k tomu mi dopomáhej Bůh a ostatní instituce) - významnou osobnostío
Bohužel je to spojeno s obtížemi generačního rázu: veškerenstvo redakce se po
strastiplných

studiích dostudovalo, doplahočilo a doklopýtalo do 5o ročníku,

v lednu či v únoru svoje funkce v Elixíru "odloží" (stejně jako já) a nová krev
z nižších ročníku zatím neprojevila o tuto práci zájem*, A tak by se mi mohlo
přihodit, že b^ch se stal vrchním hrobníkem časopisu Elixíre Proto jsem nadepsal tuto řeč zvoláním, kterým chci vburcovat, vyzvat i požádst studenty nižších ročníků, aby přišlí k nám do redakce, zeučili se v redikční práci a tlačili "káru" Flixíru k dalším úspěchům«, PřijSte a pokračujte^ Nechce se mi totiž
věřit, že co technik, to člověk nezajímající se o nic víc, než o hltání technických informací, proplétání se mezi zápočty a zkouškami, laboratořemi s kroužky,
a hledící si jen svých osobních problémů a problémků* Copak aktivite je u nás
opravdu na bodu mrazu?
Teä k některým zmenám, ke kterým

došlo v důsledku výmint/ šéfredaktora*

Hlavní rozdíl se mi jeví v tom, zc- po dlouhé řádě hubených šéfredaktorů, přišel
jsem já, který má tu správnou českou postavu«, Druhý rozdíl je v tom, že snad
poprvé v historii Elixíru vyšel šéfredaktor z kulturní rubriky a nikoliv z rubriky vnitropolitické® Je ovšem všem jasno, že i nadále budeme plnit usnesení
4 o razení (od slove radřhí nikoliv razení i redakce Elixíru z konce letošního září.
Na tomto význačném místě, kde jste zvyklí číst úvodníky, chtěl bych poděkovat bývclému šéfredaktorovi., kolegovi Dneboskému, za jeho velmi dobrou a obětavou práci, kterou pro Elixír vykonal« Jeho přísná, ale spravedlivá povaha, je
nám všem drahá« Dal nám do života mnoho za vyučenou. Při slavnostním předávání
funkce se ne mnohé lici drsných chlapů z redakce objevily slzy dojetí® Nuž, setřeme si slzy se skrání & popřejme kolefovi Dneboskému mnoho úspěchů v d^lší
H

práci, jak ve sportovní t&k ve vnitropolitické rubrice© A. tak zvoláním* At žije nerozborné přátelství mezi starým a novým šéfredaktorem!" končím svou blábolivou nástupní řeč«
(dlouhotrvající potlesk a skandování hesla : AŤ
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Studentská rada se od začátku nového školního roku sešla již dvakrát
(vlastně jen jednou, nebol poprvé se nesešla v usnášení, se schopném stavu)0
Obsahem jejího jednání byla zpráva o čixmosti v době prázdnin, kdy se na naší
škole vystřidelo několik

zahraničních skupin a naopak, několik skupin našich

odjelo do cizinyo kluvilo se o tom, že napříště bude

nutné zkvalitnit přípravu

těchto zájezdů, a studenty, kteří odjíždějí do sovětského svazu informovat
o zvyklostech, mentalitě a myšlení lidí v některých částech SSSR lepe, než ty,
kteří odjíždějí na Západo Toto opatření bylo projednáváno

poté, co po kontra-

verzích v Baku, byla naše výprava osočena, že její členové jsou americkými špiv

í

v

o

ony atp« Dnes už se těžko zjistí,zdali vína byla na naší či na jejich straně,
jisté je však, že pro příště s tím bude nutno počítat0
uvol

Dále se jednalo o opětných změnách ve způsobu v
nění začalo opět přituhovat - nutnost vykonáni určitých zkoušek
platí i pro vyšší ročníky0 Podobnou novinkou je

již během roku

zavedení registrace

účasti na

přednáškách (týká se zvláště společenských věd), i když podle vysokoškolského
zákona jsou přednášky nepovinné0 Také psaní písemek na přednáškách je novinka
značně neobvyklá* Proti zavedení předzkouškové písemky z organické chemie nelze nic

namítat, ačkoliv to k uklidněni studentu před zkouškou nijak neprospeje^
0 tčehto opatřeních se Studentská rada dovídá zpravidle až po jejich za«

vedení, takže je velice obtížné proti těmto"novinkám" úspěšně zasáhnouto Je nutné, aby se sami studenti v tckových případech

obraceli na ČSMo Jinak můžeme

ještě připojit, že se těmito opatřeními bude zabývat také celoškolská konference Č Sk
j ok

¿uJxMWt rielet ekna wine
0

V

Pm vyloučení Jiřího Mullera přestal studév&t další^ studentský funkcíon£řo Ještě před 30. zářím přišel povolávací rozkaz na vojnu Lubomíru Holečkovis
0

posluchači FSI a spolupracovníkovi Jiřího Mullera® Ve škole se dozvěděl, že je
vyloučen ze studia již od června, protože neměl zápošty, ale pošta prý to někde
ztratila. Že by jej vylučovali koresponäákem? Lubomír Holeček obhajoval Jiřího
Mullera na konferenci MV ČSM Praha, která byla počátkem června o
Ďarf

o-my

prázdninami jsme psali

skript

v ústřední knihovně VŠCHTo Na posledním předprázdninovém jednání kolegia rektora
vyslovil zástupce STR

nesouhlas s tímto dosti drastickým rušením již tak skrom-

ných studentských výhodo A jaký byl výsledek jednaní ?
Po prázdninách jsme byli všichni postaveni před hotovu věc, že se skřip
zhruba takto s

ta půjčovat nebudouo Toto rozhodnuti bylo zdůvodněno

Knihovna je malá a nestačí současně studentům i pracovníkům školyo Když
VŠCHT před dvěma lety dostala dvě nové budovy - část bývalé VŠZ a novostavbu
ŕ 1
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hovnu „se vším technickým pokrokem"«? Při rozdělování získaných místností se na
knihovnu "plánovitě" zapomněloo
Škola nehodlá uvolnit zaměstnance, který by se o distribuci tekřípt v kni
hovně pečovalo Kdo tedy jiný než škola se o to má starat? Že by si ÔSM skripta
nejen prodávalo« ale i psalo© navzájem se zkoušelo i vystavovalo diplomy?
V současné době, kdy na nižších a středních školáchse dávají nejen učebi*
nice, ale i ostatní pomůcky zdarma, musí působit právě opačné nařízení pro vysol«*
koškoiáky také i politicky0
Prodejní cena skript nemůžel pokrýt výrobní náklady a škola na každý
v

prodaný výtisk doplácí* Je tedy výhodnější prodá-li škola pätes?& skripta každé
se ztrátou dvaceti korun čí když
nou hodnotu 40 korun -

se jeden výtisk - za kt-erý škola zaplatí pl-

obrátí v knihovně pětkrát?

Dlouhé výrobní lhůty v tiskárnách a nedosfcak papíru na skripta byl jeden z argůmentů pro jejich zvýšené prodávánío Leč nepochopil jsem souvislost©
Jetsliže se skripta půjčují, část nákladu zůstane

v prodejně i několik

let a neprodá seo A malé náklady skript nechtějí tiskárny z výrobních důvodů
přijímat« Škola vlastní, či spíše vlastnila rotaprint, rozmnožovací přístroj9
kterým se skripta tiskanou, odmítla

však možnost tisknout si skripta sama^ od-

mítla i nabídku ČSM a s rotaprintem nepočítáo
Když se skripta hned nerozp©odají, zastarají, neboí vědecký pokrok krací o Skripta je naopak třeba psát znovu, aby byla stále moderní0 Jistě, ty změny
jgou hlavně v předmětech základního studia neobyčejně překotné© Proč si nenalít
čistého vína a nepřiznat si, že za nová skripta se platí autorské honoráře. tře
bas nízké® Ve společném zájmu by spíše bylo? aby ty honoráre byly větší - ale
ze státního rozpočtu na vědu a školství« ne z kaps» studentů !
V

Aby se alespoň nějak ulehčilo nakupování nových skript, rozhodla se
STR, ze prevezme do opatrování skripta, která škola vyhodila z knihovny© V re».
dakci Elixíru byla zařízena skriptárna, kde se skripta za pokud možno mírný pe
níz prodávají a kde se také budou později vykupovat©

,
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V/yhlaška

M£ktLÍ-w byl® opětoraž váihš vmrwsina,,. pokosM a® od aějafeé* dafey skwpia*
inteléktmffili ve spolwprábx s emgra&tsMymi knahy v. eisiaft» aeiašám neb® větším
akcemi odporu rušit klid a pořádek v Protektorátu BShsi»® und nShremo tři to® by«
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1© zjištěno» že původci těchto aktfi oágmrw jso® srrláitft také' m

českých vysaMgpeSi

školách
Jeito tyto živly daly se ve dneela 28o října a 1J0 listopadu s trhnou ti k násilnjÄ
činům proti jednotlivým Mácům»
byly české vysoké školy na dobu tří roků uzavřeny»
devět pachatelů byl© zastřeleno
a větší poiet účastníků vzat do vazbyo
Praze* dne l?o listopadu 193§o
(Faksimile vyhlášky» která byla vylepena ľfolistopad® 1S3S v pražských ulicích»}

Mezinárodni shromážděni studentů vybral® tento de»» aby uctilo památku
studentů a profes otrô^ umužených a zavmžděnýsk rok»
československa Toh®
dne byl dokonán první % organi s ováných zločinů » které s vypočíiavoj^urovostí
měly vyhladit: všechny dnešní i budoucí vůdce velké a demokratické ^republiky»
Chladnokrevní utlačovatelé zapomněli9 že ulice Prahy a síně hrdé univex^
sity zněly pa staletí hlaay mužů» ochotných raději zemřít než věřit a učit ně&s*=>
na* co se nesrovnávalo s jejich svědomís^ Time d o b ř e m e země» která, pokryla
umučené studenty a učitele^ neudusila vůli k svobodě a že rachot kulometů neu°
mlčel hlasy » vyjadřující právo národa na to» aby si sám vybral» jak chce žít a
přemýšlet*.
To jsou zásady» které budou vždy inspirovat mládež všech zemí o Byly to
odjakživa sny a pláaay studentů» ale po vítězství a zabezpečeném míru ceká. mladé
lidi těchto zemí praktický úkolo Jejich spolupráce má zvlážtní poslání* Ve světě jsou veliká území9 kde válkou byly vyhlazeny nebo uvrženy do bídy celé gene~
race mladých mužů a žen» Statečná a nadšená mládek musí doplnit intelektuálni
SÍ1T& postižených zemí a a jasným okem) a pevnou rukou musí pomoci vytvořit lepšJL
svět, o který všichni usilujemeo
[ateriály z knihy 17o listopad
Odboj československého, studenstva
vydáno řo 1S45

Dávno,dávno již to«u,st> sačal lid studentský naříkat»ž® nemá svůj klub,
zatímco T jiných vysokoškolských městech- se podobným zařísením již delší dobu
heftosili o Praha pořád přešlapovala »a místě o Kdy ž tu aajednou duše studentská
vrátivší se po prázdninách k povinosten až nepříjemě studijním ustrnula © Praha
otevírá svůj centrální ^ysekoškdiiký klub,eož je počinek značně zarážejí cl, tím
více však chvalitebný o Klub byl otavřea 3ol0© v b ý m l é kavárně Vltava o Zařízení
nedohnalo velkých změn o Přibyly pouze hrací automaty,kulečníky,karetní stolky,
čas opisy ©Poměrně dost se změnil restaurační provoz zajišťovaný B&J1 o Restaurace
je sice dál tarasena do Ilocenové skupiny,leč ceny jídel jsou značně nižší9
cca 5 ~ 6 Kčs,pivo lahvové 10 sto kálen 2 Kčs©Zato víno vám hodné rychle strp»
kne v ústech,až zaplatíte za láhev 28 Kčs©Klub údajně nehodlá podporovat alko«
holismus studentstvaoNajdau se jistě studenti koumáei,kteří navštíví klub již
ve větší síře společensky unaveni,aby tak zabránili větší finanční zátěži©Těm
se budou tyto informace zdát zajisté kusé,s lítosti musíme však oznámit,že o
osobách zametačů nejsme doposud plně informováni©Vstup do klubu je dovolen pou«
ze studentům a jejich hostůmoStudent se vykáže indexem nebo jinou studentskou
náležitostí a zaplatí tzv0 symbolické vstupné 1 Kčs?jeho host je ovšem nucen
vykoupit se 5 ti Kčs©Zároveň už přišly do prodeje legitimace členů klubu
/ k máni na sekret ©ČSM nebo na VOV ČSM/ do konce tohoto roku za 12 Kčs na celý
příští rok 20 Kčs ©Dostat se do klubu je tedy záležitost celkem snadná, jak se
tam kdo pobaví je otázka jiná©Záleží totiž na studentech samých,stane»li se
z Vltavy snobáma nebo prostředí studentské duši a srandě pří znivé ©Jde o to,
aby sě studenti nenechali bavit,ale bavili se sami©Proto nebyl program klubu
pevně stanoven,byly určeny pouze jakési tématické večery /např© středy jsou
věnovány koncertů» dixilendových skupin/©Je teä na jednotlivých fakultách,aby
se v různých rámcích nebo prostě jen tak programu činorodě zúčastnily©Na naší
škole se zatím zrodil jediný nápad,k jehož realizaci doufejme brzy dojdeoBodící
se cimbálovo-lidově slovesná skupina je schopna se dorodit a sestavit strbm^ící pásmo ze svých zpěvanek a veršů typu "Sedí Sobol na koleji" či "Vyšla bába
z lesa,uviděla pesa" atdoA ještě to nejdůležitější©Klufe je otevřen denně kromě
pondělí 10-23 hod ,v sobotu a v neděli 10 - #loBěžte se tam podívat©Přejeme
vám příjemnou zábavuo

Zatímco Pr^fha otevírá s velkou slávou klub pro všechny vysokoškoláky
u nás ve škole je zatím ticho po pěšině ©Ticho pouze zdánlivé ©Vminulých číslech
jsme přinášeli krátké zprávičky,že se už něco děje jindy,že bylo všechno potichu uloženo k ledu©Bnes můžeme s konečnou platností a nenávratně prohlásit,že
se už začale©Podržte se,začalo se přacovat©Tedy celá věc se dostala do pohybu
a doufejme, že v něm bude pokračovat ©To záleží ale na lidechoMalá parta nadšenců
to těžko v historicky krátké době zvládneoProsíme tedy národ chemický,aby přišel
ku pomoci©
Veškeré bližší informace je možno obdržet na sekret© ČSM o

tm é r/m MMB Mime

M

O problémech filmového umení v ČSSR bylo napsáno již mnoho, čas beží, lečo g®
Je nesporným faktem, že československý film dosáhl velkých úspěchů na mnoha festivalech přesto, jak je s ním nakládáno«, Podmínky se prý v poslední době zlepšily,
promítcjí se i filmy dočasně pozastavené, ale to se potom dělá pokrok velice snadnov Nejdříve se něco nepromítá z "objektivních příčin" ( napr® Sedmikrásky, Ľémanty noci, Mučedníci lásky, C slavnosti a hostech apodo) a cudně se o tom pomlčí,
načež se filmy uvedou (pokud možno v co nejmenáím a nejzastrčenějším kině - je
vhodné to kino ještě přejmenovat) a ejhle, "zlepšení podmínek" je na světě«
Putom se však stává, že některý režiser světového jména (loni na jaře
Antonioni) se přijede do Prahy podívat nc filmy, které obdržely nt festivalech ceny
(Chytilová - Bergamo) a ejhle - jet se podívat do ČSSR na český film jeden až dva
roky po uvedení v zahraničí se ukáže bezpredmetným, neboí se tady ještě nepromítá.
V případe Antonioniho se to vyřešilo snadno® Bylo pro nějii uspořádáno zvláštní
představení filmů Němcových, Chytilové a jiných na Barandově® Ale každý nemá to
štěstí být Antonioni a tím pádem mu sklapneo
Ruku v ruce s tím kráčí doba oběhu filmu v kinech0 ľílmy s 90 % návštěvností (Hotel pro cizince, Návrat ztraceného syna a další - podrobný výčet v LN z doby,
kdy je vydával SČSS) jdou týden, maximálně dva, a pak jsou přeřazeny do některého
z mnoha okrajových kin, kde je 20 sedadel (z toho 5 rozbitých) nebo ztaženy z oběhu vůbec o Že by se někdo bál, aby kina nepřestala být prodělečná?
Podobným případem jsou i divadla© S úrovní her malých divadel (Na

zábrad-

lí: Král Ubu, Zahrdní slavnost, Vyrozumění: Činoherní klub: Revizor, Bludiště,
Podivné odpoledne, Na koho to slovo padne, Zločin a trest a další) se úroveň a
zahraniční úspěchy divadel EF3, ABC, SKN a jiných nedají ani porovnáte Není tudíž divu, že ačkoliv je 3tále vyprodáno, může tuto bezesporu elitu česk=' divadelní produkce vidět pouze omezený počet diváku «
Tak bych mohl mluvit o počtu výtisků knih, které zůstávají ležet, zatím co
počet výtisků knih, o nichž se předem ví, že o no bude velký zájem, je proti předchozím vždy nejméně poloviční«
"Objektivní příčiny"« Budiž« Ale CO jsou to ty objektivní příčiny? Mělo být
slavnostní

;>M

zahájení PFK Xachyňovou "Nocí nevěsty"« ebylOo Prý nebylo možno zajis-

tit kopieo Zástupkyně klubu se omluvila, řekla, že dělali co mohli, ale kopií nedostali a nedostanouo Proč? To ji nčkdo ztratil nebo sežraly myši?

A asi byla je-

diná, protože místo filmu "Noc nevěsty" byl na FFP v Ostravě zařazen slovenský
film "Kristové letá"« Že by se Kachyňa ubíral cestou Němce? Nebo že by řekl stejně
jako Forman:"Můj film půjde nesestříhaný nebo vůbec©"?

Kdo ví?

Mohlo by se říct: no co, za dva, za tři roky to možná uvidíme* Ale mně už
se nechce čekat« Jíně už se nechce chodit po Václaváku a dívat se na reklamy, co
všechno si nemůžu koupit, protože to je na reklamě ale v obchodě ne; dívat se m>

plakáty "příští program", když

to stále nejde a nejde® Asi o tom neví, jak pra-

ví Suchý• Na "Zprávu o slavnosti a hostech" jsem čekal ť roky - schválne uvádím
název, který to v té dobo mělo*
Z toho usuzuji, že objevil-li se český film c zakrátko zmieel, byl určitě
dobrýo Neobjevil-li ae vůbec, byl ještě lepšíc Že by tohle byly ty netuženo možnosti našeho filmu? No to se teda vsadím, že to skutečně nikdo netušilo Na koho
/

V

se obrátit, nikdo nic neví© Čas od času otiskly LN nejaký dopis, na který ředitel
PFP odpověděl, že za to nemůže® Ale kdo má zoíjpovednost, to se pozapomíná« případně vůbec nevíc Nechci a nemůžu délat žádné závěry, proto se omezuji na konsta
tování těchto faktů« Ale přesto by mě zajímalo, kdo je dělat může»

Hm

DODATEK
G
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ffc&an režiséra Jam Němce "Mučedníci lásky se mdala v
Mel se promítat v kimx Klub, jak hlasala reklama u vchodu do tohoto kina, ale
místo něj běží italský film "Noc"o 7 mimopražských kinecn též aebežel9 výjimku
tvoří česke Budějovice, kde ae promítal týden, jedno předBtavsrai děsně od půl
šedtéc Další film Jana líémoe = 0 slavnosti a hostech - byl z pražských kin
(přesněji z pražského kina KXub4 nikde jinde se totiž nepromítal) staš©% a zájemci o něj mohou navštívit Pardubice» kde ne promítá vždy jeden den v týdnu
(nebo spíše promítal posledních čtrnáct dní)0 Reklamu na film režiséra Ewalda
00
Schorma "Pět holek na krku si můžete jíž přečíst i :aa oknech pražských tramvaj 1 & Mladá fronta mu věnovala skoro pulstyáafcovou recenzi, pochopitelně pochvalnou a psala o něm jako o filmu, který jíž vidíme v pražských kinech o To
je ováem omyl, v »žádném pražském kině neběžíc Mohli byste ae na něj jet podívat do Brna, na Kladno, do Č. Budějovic, či do Mladé 3oleslavio Kachynův film
•"Noc Nevěsty**, pokavaä můžeme věřit programům kin, měl běžet 1 den na Kladně
a 1 den v 2o Budějovicíeho Možná, že tato města dopadla stejně jako Praha^ A
tak se stávají 5 c Budějovice střediskem filmoTeho umě ní a kdo chce vidět české
filmy, a? ae tam přestěhuje (film Konec srpna v hotelu O-zoa» který před měs£=
sem přišel do pražských kin jako přemiérař měl premiéru v Č• Budějovicích již
o vánocích minulého roku)0

osudu nového česko - francouzského filmu
"Piknik*9 dokončeného před rcskem^ se zatím
nic nevío

MECHECHE
Ve čtvrtek 19,10. t.r. bylo v sále Kotvy od 20 do 61 hod MECHECHE« Pivo
bylo za půl hodiny vyprodané, mnoho lidí si nemělo kam sednout, všude plno, pro
hřmění hudby zvané big beat nebylo slyšet vlastního slova, ve 23 hod bylo k dos
tániiíaž
víno a to ještě po půlhodinovém čekání. Také nevím, byl-li to oprav
du seznamovací večíreks 1» ročníky (nebo pro 1* ročníky ?)* Čili věci, které se
přirg^dobných večírcích opakují rok co rok® Jinak se ovšem všichni bavili dobře
- po svém*
Důležitá zpráva
Počínaje desátým ročníkem ruší se vydávání
^vydávání Elixíru
ena
potřebná, ale vyjadřuj
základní organizac
naši čtenáři uvedená opatření chápou
V

Vývrat
Zprávy, roztrušující, že Elixír
má být v dohledné době přejmenován na
Skřivan, označil ve svém posledním inf
terview f®éfredaktor Skřivane za ne
zcela pravdivé
xxxx
Vítáme studenty 1. ročníků na
naší škole a přejeme jim mnoho úspěchů při skládání opraváků* Toto uvítání, na první pohled pozdní, přichází ještě příliš včas*

časopisu studentů
VŠCHT Praha* Zároveň

0

e skutečnost, že EliSk VŠCHT. Soudíme, že

Takový úspěch
Poprvé se letos podařilo zachovati náj^is prodejny U miláčka v původním znění i přes prázdniny. Pro ty,
kteří si myslí, že jejich organizace
se nezastane jejich zájmů, zde máme
pádnou odpově
Předáváni- žezla
v Elixíru bylo s úspěchem započato*
Pro vytvoření nové redakce potřebujeme
ještě tři nové redaktory*

Wš£

ujma KAPKA

Po dlouhé, dobé se na stránkách Elixíru opét oběvuje původní básnická
tvorbaoJe mi příjemnou povinností uvésti verše mého spolupracovníka a přítele
Lůžka KapkaoDoufám,že nás nikdo nenapadne,že věnujeme přespřílišné množství místa tvorbě ^některých autorů* oNebol v nedávné době by la, vedle obrovské novi
nářské části a-nepatrných zlomků prozaických,poezie opravdu (promiňte mi tu
frázi) popelkouo

Nadzvedávám průhledný žlutý závoj podvědomí
Zelená paseka
Zelená bríza
Zelená muška
Zelená obloha
Zelené myšlenky
Rudý obličej dívky
Chrlení krve
Tuším,že po stranách hoři dlouhé kostelní svíce
/LuK

67/

Počasí asi jtodzímové
Nad Týnským chrámem tiše visí koule
Pravděpodobně černá a pulzující
K večeru
Posedlost je mým povoláním
/LuK

67/

Hluchota
Šedou oblohou vidím svatozář
Na Picadilly ne v Londýně nezní Big Ben
Na Ghamps de Bllyses ne v Paříži
Na Brodwayi ne v New Yorku nezní svatý Patrick
Na Václavském náměstí ne v Praze
Před Colos8eem probůh ne v Římě
Tančící
Ona v bílém jak nevěsta
On v černém se spanélkou
A samozřejmě cilindr
Vybičovaná hluchota zní o©oo
/LuK^57/
Myslím si,že verše nepotřebují komentářoTo se dělá jen v některých našich vy°
davatelstvích a při některých určitých pedagogických metodácho A proto končíme
šr

CHORVATSKU
(Rôcejrt M. výrakro vél&mmě&ů 'we -rôlke»)
INFORMAČNÍ

I
ROZMLUVA

Náměstek chorvátského bánaseděl u svého stolu v pracovaě a hovořil důvěrně s e zemským komisařem« "Vláda aašeho bása9 bartvaa R&tteha8 je velmi seoblíbe
iiao Bude tedy dobře9 když věc oau budeme hledět aapravito Cg byste t a m řekl,
kdybychom dali za tim účelem padesát lidí
"Řekl byeh," odvětil shovívavě chorvatský zemský komisar9 *äe nezáleží
n
na počtu©
w
Jak vidět8 máte srdce na pravém místě, milý komisařio Baron Rauch má rád
takové lidi o Pokud se mne týče, já bych jich dal pověsit sedmapadesát o Co tomu
říkáte?"
-J
—
"Jenom tolik, Excelence, že sedmapadesát nebo ©smapadesát, vše jednoo Mne
to nedojimá, jsem úředník a chvála bohu dobrý uředníko Když pověsit tak pověsit,
když zastřelit "tak zastřelit, když zákon řekne «topit, tak se u&opí a kdyby se
řeklo narazit na kůl, dám narazit na kůl a kdyby z vyššího místa byl smě udělen
pokyn, abych se podřezalpodřezám se a kdyby náš nejjasnejší bán řekls"Kérem,
11
semit inni% "prosím, abyste nic nepil , nebudu pít a zhynu pro vlast žížnío Takový jama úradník o Pro král oss t ví uherské jako pro užší vlast těmato holýma rukama každého vlastizrádce uškrtímo Bůh-je svědek, Vaše Excelenceo Na vyšší rozkaz
Náměstek bána se usmál "To není třeba, milý přítelio Hlavní věcí je,jak
jsem řekl, - získat důvěry lidu ve vládu našeho nej jasně jšifeo bána Bauchao A tu
lzezískat jen nějakýar vele2rádným procesem« A velezrádce nenajdeme v kamnech nebo ve vlastních střevech0 Ty musíme najito Pří dobré vůli jde všechno0
Baroa Rauch potřebujevlastizrádee k obědu0 My mu je upravímeo A poněvadž
velezrádci se aedělají z cukru, musíme se podívat kolem sebe0 To by bylo zlé, aby
se nenašlo mas» tolika lidmi v Chorvatsku 57 velezrádcůo Ťukneš tu, íukneš tam9
najdeš třeba dýmku s nápisem0 Dobráo Už máš velezrádce, který kouřil z té dýmky0
A kdo mu nápis na dýmku psalo Zase iukneš, zavřeš továrníka dýmek, i trafikanta,
od kterého majitel dýmky kupuje tabák o A třebas si nechodí ten první sám pro ta
bák, někoho pcsíláo Zase iukneš a už máš opět dalšího "hazáaruloí velezrádce«
A kdopak, můj bože, stojí ve světě jako kůl v plotě? Všichnim ti zatčení mají
jistě příbuznéo Pozavíráš je takéoA íukáš tu, lukáš tam, nakonec najdeš někoho ,řkdo odpřísáhne, za co mu
zaplatíšoTo je vývodní svědek Obžalovaní by také chtěli přísahato Poučíš je
otcovsky, že jako obžalovaní přísahat nebudou, od toho že jsou vývodní světkovéo
Uvalíš na všechny vyšetřování pro velezrádu, velký proces, a v Chorvatsku bude
pokoje Tomu se říká, že účel světí prostředky, milý přítelio Nebo začneš i jinak
Najáeš lotra, kterému dáš na vybranou, buä tě zavřem, nebo budeš přisahat a vymýšlet si věci, které se ti napovědí o Takový darebák je vážená osoba a prokáže
vždy dobré služby vládšo Odmění se9 dá se mu třebas i šlechtický titul« Někdy se
octne vláda v takovém postavení, že si neví rady, a tu takový hodný lotr přijde
jako na savolanouo Umí-li p&át, ještě lepšíc Může třebaa vydat brožurku o špik
nutío To ovšem není můj nápad, nýbrž samého bánao Já nápad ten schvalujíc Neu~
í-ii dotyčná osoba psát, dá se mu t@ napsato U zemské vlády je dost úředníků,
kteří psali za mládí básněo Úředník takový postoupí, nalezená osoba se pod to
podepíše a dobráo Nitky už jsou zdeo Brožura o spiknutí vzbudí zájem vládních
kruhůo Podepsaného muže povolají k bánovicy^n mu poklepá na ramena, podá mu
ruku a umyje si jio Špinavý chlap, ale zájmy vlasti0ooHlavně, aby v brožúre byla jména lidí, kteří jsou naživu, neboi mrtvoly se nevěší ani neodsuzují do žaláře« A zas to je jako dřivo Postup tentýžo Ťukae se tu, lukně se tamQ Soud se
na to připraví, že musí odsoudit nevinné lidi pro velezráduo Rozsudky se udělají
už v době vyšetřování o A co myslíte, že tomu řekae Evropa, milý komisaři?"
*My se na veřejné mínění«oo" odvětil zemský komisaře
"Tak jste to dobře řekl," pochválil náměstek bánůte, "půjdeme přímo0 Ostat
ní přijde samo sebouo"

n
DOPIS NÁMĚSTKA BÁKÁ BARONOVI RAUCHOVI
Vaše Excelence!
Lotra, který by nám to udélal k vůli, jsem našel« Jraenuje se Nastič« Slíbil jsem
rau šlechetný titul, pevné postavení a peníze° Brožurku napíče &ám0
III
DOPIS BÁNA BARONA RAUCHA NÁMĚSTKOVI
Milý příteli!
Právě jsem mluvil s naším přítelem Nastičem« Poukázal jsem mu 30.000 K, aby vydal
brožurku vlastním náklademo Přikládám seznam osob, u kterých se musí nsjít podezřelé důkazyc Potřebuji deset lidi, kteří by křivé přísahali o Náklady.hradím »amo
IV
CO BYLO NALEZENO U PODEZŘELÝCH OSOB

(Dle vládního seznamu)

U osoby prvnís Kapesní nůž s červenou střenkou, bílá košile, a poněvadž obžalovaný má modré oči, tvoří tyto barvy dohromady slovanskou trikoloru.
U osoby druhé: Džbán se srbským nápisem«
U osoby třetí nebylo nalezeno ničeho, což je dvojnásob podezřelé, neboi to svědčí • špatném svědomí dotyčného obžalovaného, kerý byl tak rafinovaný, že zničil
všechny stopy svého velezrádného spojenío
U osoby čtvrté nalezeno pohlední albumo V tomto objeveny dva pohlední lístky
z Bělehradu« Poněvadž podpisy nejsou čitelné, je z toho vidět, že srbské kruhy
byly dobře informovány, že korespondence má protidynastickou tendenci o
U osoby páté nenalezeno
Jest to ještě podezřelejší než u osoby třetí,
poněvadž v tomto případě šla policie najidto«
Osoba šestá neaůže objasnit onu okolnost, že kdysi zpívala srbskou národníj
píseň« Poněvadž u ní nebylo také nalezeno ničeho, má se to s ní jako s obžalovanou
osobou třetí a pátou«
U osoby šesté objeveny punčochy, které byly koupeny v Zemunio Poněvadž Zemun
leží naproti Bělehradu, sluší míti za to, že obžalovaný koupením oněch punčoch
před pěti lety chtěl se pojistit pro všechen případ, aby mohl objasnit své styky
se Srbskem a se srbskými kruhyo
Osoba sedmá ukryla bedlivě vše, co by ji mohlo uvésti do podezření z velezrády«
Důkazem toho je, žo při nenadálé prohlídce taktéž u obžalovaného nebylo ničehe nalezenOo
Osoba osmá vzata do vazby vyšetřovací z důvadů, že má nevlastního otce, u kterého
nabylo nalezene ničeho pod číslem pátým» Je důvodné podezření, že oba byli mezi
sebou smluveni a hrají si na nevinné»
U osoby deváté nalezena sbírka srbských písní«
Osoba desátá má seznam členů Sokola«U osoby ll.,12o,13o,l|iřl5o,16o,17o,18o,19o,20o,a 21o nalezeny členské knížky
Sokola«
U osoby 22o,23o,24«,25o,26« členské knížky Sokola nalezeny nebyly« Poněvadž je
ale odůvodněné podezření, že dotyčné osoby věděly o existenci Sokola, onoho velezrádného spolku, a že do něho nevstoupily jedině z důvodů, aby své velezrádné
jednání akryly před úředními orgány, má vláda za to, že byly si vědomy svého velezrádného počínání«
U osoby 27o ,28o ,29o ,30oaž 35«» nalezeny činky o Vláda se právem domnívá, že účel
oněch činek je ten, aby jich zvedáním dotyční obžalovaní nabyli svalů k důraznějšímu odporu proti vládním orgánům* Tím se dopustili zločinu vzpoury, která podmíněná s tím, co se o nich proslýchá, zahrnuje v sobě skutkovou povahu zločinu zemězrady.
U osob 35o až padesáté nalezeny různé dokumenty o tom, že dotyční byli ve styku
se srbskými kruhyo Hlavním důkazem je jejich náboženství, které je totožné se Srby
v království Srbskomo
Osoba jedenapadesátá onemocněla na smrt ve vyšetřovací vazbě o Jest důkazem, že
se chtěla vyhnout řádnému odsouzení «

U osoby dvaapadesáté až sedapadesáté nalezeny srbské novinyo Pněvadž však nebyly
u nich jialeaeny chorvatské vládní nevimy, vidno z taho9 že dostačily jim aoviny
:
srb«ké, čímž odův#daěna žaloba pr<§ zločin velezrádyo
V
UKÍZKA Z PŘELÍČENÍ S VELEZRÁDCI
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Předseda k prvnímu obžalovanému? "Pznáváte tento klobouk?" "AaeS "Víte, kdy jste
měl teato klobeukftesledňěna hlavě?" "Nevím!"
Předseda dává t© protokolovato Veřejný žalobeej^ "Nevíte tedy, že vám tento klobeuk půjčil obžalovaný dr Medakovič?f "Nepamatuji se?
Předseda povýšeným hlasem* "Tak vidíte, když ani nevíte, kdo vám půjčil klobouk,
jistě nebudete chtít vědět ničeho o velezradě o.."
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Mám strach, co teä se stane se mnou, když proces v Záhřebu je tak blízko«, Mám
totiž červený kapesní šátek, v kuchyni mají u nás bílou almárku, a na jaře teä
bude se kleneut modrá obloha* Dohromady to dá také velezrádnou slovanskou triko-

Podle posledního výzkumu ÚPZZK bylo relativně vysoké úrovně chemického prumyslu v USA dosaženo díky obratu za pro
středky pro odstranění nepříjemného pachu zahnívajícího kapitaliz
ostatní státy se
poklidně
*4
í
výrobě oceli®
M

«.*

«

•

•

Podle posledních zpráv překročila
červnová sklizeň třešní téměř o li
unorovouo ,
^

Hora železné rudy
Křivého Rogu k osadě Polanka, bude
ky nové soustavě řízení využita na
YCSojro
i>
gXä
sfroq
•
jxhc.'vrobu železité vody, jelikož odborníci
Anglicta
producenti
hodlají
zakou
' vi
vysokych peci ji není
pit film "Ta naše písnička česká"
radno
aby díky kvalitě filmového materi
álu
ORWO,
na
němž
je
natočen,
vyfíonská vláda v souvislosti se vzrůstá
vrátili
pověsti,
že
anglická
mlha
jícím turistickým ruchem protestuje
je
světový
unikát.
proti zvýšené ražbě kovových tří k o run
které se tak výborně hodí do jednomar
Australská
policie
zatkla
muže,
kt
kavýeh automatů
t fXÄFÍ
rý padělal anad všechny světové mě
nyG Nejdokonalejiím díle z posled
ní doby byly populární pětadvaceti
haléřea Padělatel byl předán na
psychiatrické vyšetřenío
V
y

.

•
j

v
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*'A za tím městem, ,ve kterým museli bydleé, tam byla takový velikánská hora, úplně holá. /. kolem tý hory, každej měsíc vždycky vo ouplňku, scházeli se
všichni ty smutný lidi a čekali a čekali® ŕ koukali, jak v,sel měsíc o A jak
ten měsíc jako rybí voko vyšel, tak se na něj dívali celí naprtý, a měsíc šel
*4

pomalu po vob]oze a svítil a voni na něj koukali a celí se třásli, jak byli
napatýo A když ten měsíc dosel až nad tu horu, země se zachvěla a vevnitř to zarachotilo & ta hora se rozestoupila a z ní se k nebi vystrčil? veliká, holá
A ten měsíc v ouplnku spad rovnou do tý veliký, holý

— a tv smutný

lidi spustili náramnej jásot a křik a všichni volali jako jeden muž, až se to
po celým tom smutným městě ruzlejhalo: Zas jeden den v

!

w

(Domácí práce Josefa Krátkeho}
Tato věta se ozývalc každý večer také v Tisé« Záverečné vojenské soustředěni posluchačů YŠCKT mělo jednu příjemnou novinku - místo čtyři trvalo

pět

týdní.•
Je těžko odhalovat, jsou-li vysokoškoláci blbější či vzpurnější, takže
vštěpování vojenských zásad trvá jejich velitelům stále déle«» Dobu, kterou vy1

sokoškoláci musí trávit v zeleném mundůru, vsa : nehodlám v tomto článku napadat«
Vše je totiž nařízeno z vyšších míst, kfeerá (patrně) ví, proč tak nařizujío
Jinak jsme nejkrásnější týdny roku prožili celkem veseleo Uaskovací odčv.; ochránily naše tělo před slumcem, vojenská strava před otylostí potažmo vitaminy o Díky pravidelným generálskym návštěvám jsme poznali, že není na vojně šarže, která by se někoho nebála« Výjimku tvořil přesvědčený optimista vojín Skládací Jakub, jehož prostá filosofie vycházela z faktu, že je-li nokdo ucho a bažant k tomu, ui se mu nic tak zvlášt hrozného stát nemůžee
M
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Novopečení inženýři se od Čtvrtých ročníků zprvu odlišovali asi jako pokácený strom od dosud rostoucího® Ve skelném zraku toch prvých se již zračila hrůza z propaáti životních starostí, která se před nimi náhle otevřela© A tak, zatímco se čtvrtáci vzájemně stříhali dohola, patáci tiše rozvažovali, je-li vhodnější svobodárna v Břidličné u Opav;/, čí mladší ne z v L viny rozv® s dvěma malými dětmi, ale v Prazee Zvláště těžké případy zkoušely spočítat za jak dlouho
na ne může dojít řada v bytovém pořadníku, nemají-li v rodině alkoholismus ani
TB8 s otevřenými kavernami«
Postupem času se však mysle unifikovaly, intelektuálních výstřelků ubýváiOo Nastala éra vylepšování záhonků kolem stanů různobarevnými kamínky a sarnorostyo Rozmnožily se nápisy jako Za mír, Za 22 a. čím dále tím více lidí se po
večerce přidávalo k dříve vzpomínanému sborovému volání o Zatím z nohy březového
stolu, který postavili ve stanu naši předchůdci, vypučela zelená ratolest* Když
se na ni začal rozvíjet sedmý lísteček, šli jsme domů0 A pomalu půjdeme na vojnu
znovu3 Ještě na roka
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S&svyklt* mohutmá propaga^s v-m.j)rm%ém.rosporu m Sláakem 5C 6 Stanov
Tassuä O utajem a p&MváÄÍ faleán^ha informaci ^iPl^íä. m ftapašáL k«3swfeá mnoha
xájesasô ke
spdk<^je&íi»ti péixä s
Sři takto
aplikací
ustaawesi a utajenítt&2ea&le»gí@ky f^dgH&SádKt sbytaBré atóu tataSho rásis až
€B
patologického
dve&*
nadáS»«
a 9nde s&e vi«,» nebudem mm
bát příslušníka nifô®..* Přes tesrto adáslivě noprisalvý star pr^pska1@ veselí sag^5et£ jui
večer* kt^r představenstvo ladil«* mí
P^slése «e
daný
xaSal plnit růsný® členstve»* laadidátsv®® S nečlenstv«« a na trubky
povelesď nastal pohyb
nopMaožaa^ na pcadi&aéi usnesaní^ že všechny
vedou do Jiřím* tedy sáksKdtě i
pře$ B^ade® Králové0 P@ krátkom!éčném
intermesu v ulieí^h Jäčína nastalo
pmydšpodobal nebíměčná delení j> jehož
negací byla »»krátko následující parciálni kqpulae$oftrůchod% labyrintu Přar»
chovskýeh «kal nebyl vcelku poznamenáš* sávaSaými bloudivymi odchylkami o
nato byl na* t o*ip ext a brsy i opuštěn jistý si lni žní ¡směs* pro naprostou as spôsobí
lost £po»ději identifikováno jako smegr Jiěrm^ possx redojo S&sleduj&í písen9
doíla při prvni občerstvovací vlošca
něžné ee dotýkajísi osoby tea
okamžitého sapoměaáC fpoxdějx vš»k vpakm&m. nesčetněkrát p&xa<> redot ; I doälo
konečně k dvojení, trojaixÄ a nebojím
to říci í polyeni xmšáůb cest* Která g
cest, byla tou nejsprávnějěí se nepodařile d®sud zjistit» Osobně se doamívám* že
ta0 vedoucí přes opékané buřtíky hone» rychle k eílio f r o s e & ^ i fhr&d Trosky
s© v s dal údajně p® krátké® oblsahnutí) m totiŠ dol ondali k noclsžiäti utraceni
mnoha kilometry a neaénš i lezením m Bafom» Panna satím odm^íla veškeré útoky»
což se j£ al& ártéhib® dne jii n^odařil^a I»eč nepředbíhejme o J#de& ž čleoá
lo Trosečni^ká expedic« si vÉal třmi tak k srdtó í k tělu* že po spatření po»
tele velmi rychle ztuhnul v zřetelné poloze naprostého vyčerpáním K stuhnutí m.
první, pohled podobném d^šls u jeda^h© Siena odpadlieké t m s y lenaehů aš v dů»«=>
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v

ledkfó silného pimího př®dávk^áalo B^s^-tost dnahéh^ dae byla sjevjaá imed yán^o
®palíaiíitrea důkladně upozornění
& všdoad si okolností se rozdělili na
d m wtihutná tábory o "fcitPQtábor^é krakoval proběhla al posdftjfio V podstatě Í3IÄ
^ dvě hlavní trasy
—
^ Hrabá. Skála «=* I^sákm™ a ^Sobotka — Trojky <
09
Roven^ko ^ Kosákov o První $ nieh k
dvě m lahôdkamifevýstavagotiky na
Kosti, a ůpwsaé iplbésd do atr^ě k o s á k s v o j ^ . @btíi&6ití nsfe* nesadala a
trasou druh on0 brsy přejxien^vano» v důsledku častých & M « ! í (hnití u leeal a jiných sastávek. na.
d® Resta&ra&t^o Sa traa« T « ^ de Resiauarant došlo i k lezení" na Pannu^ kt&ré bylo
pohotovým sákrdt^o pM^^ateíhavšího
průvodereo Z tohé tedy vyplývá* Še
na
smd. vhmSguiL^ mtmš&é. pak pro
člověka ženatého o
Obtíže nóelalb^ v eilž drtihéh^- dnť» ae d^ěkalf m d A » vyftsáaaí, tím9 še
poloví,na lidí se opékal« poblíže k a
toehá.
polovina mrzla v nedalekém objektu i když ten
to byl,typu nepříliš odlišného»
San^i iilhy sastihly e^lé ^ža^t^nstv©*
ano se
v hospodě kosák^^ké k posled
nimi9 rozhodujícímu áderu» Yyáatné po^idásď
píer^á-ovaly pouse. poslední nesbytné přípravy
jato broušení kuta/sloh špišákä
něž k látání pytlíků na dyuianti
drobné skupinky xmdšsn^.á mizely v hmaat
nom©í al se a
chvíli se c?elf Kosáka chvěl
hanaižnyia kutánímo Ifnoho ěutrokopfi slbší^h ae^
vô se po požátečníaa neúspěchm vgdaio* po^a^
pár drsných duší vytíral®* Takoví nadšene i

nnsiili v konečném cíli putování pochlubt spore naplněnými pytlíky s lesknoucím
se áyamantiu Přestože výtěžek byl skromný, radost všech byla přímo bezmezná* Veselý Smytém pokračoval dlouho do noci cestou co Prahy,,
Za představenstvo Tassu si dovoluji mistopřisežně prohlásit» Se příští
Apuch se bude vyznačovat! opět tradičním ďulr&x nsníšky, & tak :fijíief přátelé,
pomůžete i vy podepřít naše národní hospodářství.
JL
apuch
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kerého zájmu figuroval POFUCH jako &kce najbližší a tedy nt j- .^tualrwj.' í„ j průběh«. této velkoleposti čtět© informace výše.
fta5 se posléze stočila, či spíše doklopýtala k náležitostem pozdějším»
8ollo se ve večerních hodinách, ba dlouho do nocí pořádati bude Orientační závod
přímo veleseriosní, Tfcssem připravený a vhodně dezorientovaný, klání na které
jsou srdečně zváni všichni lidé dobré vůleo
Akci ideologicky i časově a&Ä^aétt bude třetí ročník Dezorientečního závodu staroslavný» institutem chemickým, přitažlivý hlavně pro lo ročníky, neboí
jak jinak je možno objevit všiechny taje záhadné školní budovy, než déletrvajícía
blouděními ve večerních hodinách, zakončeným v příjemné hospůdceo
S probouzející se přírodou hodlá se probudit i lid tassi na dalším Ajuchu,
tentokráte téměř neaperílovém, protože tato, v pořadí již pátá,. Pus í událost
ne pravděpodobně na 29o<=31<> března 680 Po krátkém a zaručeně potřebném odpo u

- á-
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se vyskytne zajisté všeliké jásání májové, napřo Přebor v kuličkách a jiná
šprťouchlata„ Po úspěšném tažení drážďanském předpokládá představenstvo nezten«
čený zájem o další narušování hranic, aí již státních, či rozličných ostatních*
Připrav! pravděpodobně tažení další (Polsko) pod novým bojovým heslem *Se sovět°
s kým pasem, bez Čedoku, s ?ASSem°*o
O všech připravovaných radovánkách budou ve vhodnom dobu a na vhodném
místě vydána prohlášeni* Chystejte se přátelél
Ť&puch
KRUHU

Tf

Y cizích službách
VII« ročníku sprinterského trojboje VŠCHT
1-3 oX o S@ zúčastnili též dva závodníci VŠCHT« Celkem startovalo 30 účastníku« Najlepšími byli Vaniček ze Slavie VŠ 2 414 b.(7,0; 11,2; 22,7) a Kuchtová ze Slavie Brandýs 2 342 b. (8,0;
12,9* 26,4)o Přeborníkem školy se Étul Vladimír Šimonek II FOT 2139bo {7,3;
11,6; 23,0) před Jo Dneboským 177á b« Naše žena se nedostavila«
Trojboj se, podobně jako Zlatá kedska, stává podnikem pro cizí zkušené
závodníky« Většina chemiku, i kdyby se nestyděli, se v soutěži nemůže uplatnit
a ztrácí zájem o lehkou atletiku* Navíc byly letos zrušeny atletické prověrky
1« ročníku, prakticky jediná možnost objevit dřímající talenty Mezi posluchačio
Grajiota o kurzu vysokohorské turistiky
Kurs - v podstatě putování po Tatrách - byl po potížích s loňským závěrem
zkušebního období uspořádán už v srpnu« Přesto se místo plánovaných L8 zúčastnilo je 12 lidí o "Člověk už neví, co by si pro ně vymyslel," pov?dechl si organizátor Bohdan Ifuller. "Dopravu mají zdarma, stany jim půjčíme, tábořiště zaplatíme,
příspěvek na stravu dostanou, vyhlášky visí dva měsíce předem a přesto není skoro zájem* Přitom jsme se přímo ve vlaku setkali se čtyřmi chemiky, kteří jeli - do Tater! Byli celí udivení, že se něco takového pořádá« Jé, my jsme to nečet*
U
• o«

*

Atleti tea Universiádě
Na IV« čs. Universiádě v Nitře dosáhli atleti VŠCHT svého dosud největšího úspěchu - dvou zlatých medajlí« Zasloužili se o ně Josef Hájek v hode kladivem
62,20 m (rekord Universiády) a Jitka Potrebuješová v pětiboji 4 368 bodů( také
rekord) za výkony 549 cm do dálky, 12,34 m koulí, 151 cm do výšky, 11,8 vt na
80 m překážek a 25,9 vt na 200nu Bronzovou získal Pavel Vania ve vrhu koulí výkonem 14,18 m« Dále obsadili čtvrté místo Dneboský na 400 a překážek, štafeta
4x400 m byla pátá a Vaniš v disku šestý« Úspěch atletů je o to větší, že byli jedinými zástupci VŠCHT, kteří se do Nitry probojovali, když košíkáře o tuto možnost připravila reorganizace soutěže«
•

—

S Pardubicemi

68:54
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Předposlední utkání letošního roku vybojovali naši atleti v úterý 24«řijna na Střehově o K pravidelnému měření sil s pardubickými chemiky se tentokrát
připojili i ambiciózní zemědělci ze Suchdola« Naše pozornost se upnula k tradičním soupeřům z Pardubic, zlepšené výkony suchdolských nás překvapily a výsledkem
byla první porážka od VŠZ po pěti letech« Nebude však asi poslední; vlastní školní stadion je velkým trumfem VŠZ«
Utkání s VŠZ skončilo 57:67, VŠZ - VŠCHT Pardubice . 64:58«
Z výsledků1 100 m Ulbrich Pardo 11,2; 200 m přek« Dneboský CH 26,3;
1000 m Srnec VŠZ 2:36,6; Strohalm a Čech oba CH 2:38,8; 3000 m Pasecký Pard«
9:18,4; výška Širc Pard« 190; dálka Stokláska VŠZ a Limberský CH 635; koule
Pohůnek 13,61; disk Pohůnek VŠZ 44,90; Holoubek CH 43,61; oštěp Košař Pardo
55,13; 4x100 m CH 45,9o

Kosiac stredoškolského telocviku
Úvode« jest třeba řlci9 že nejen jinde, ale i ve sportu je to stál* lepšío
Deltové svaly kulturistů bytnejí, lýtka maratonců hubnou, ba i ti plavci dnss
vypijí více vody než před pouhými pěti lety« Čankajšek se třeseo A kdo za to
že? Studentská liga, epochální soutěž Městské rady vysokoškolského sportu se
sídle» na Vyáehradd, sa to může. Bicepsy a útlé pasy potažmo ducha jarého spor»
tovnictví bledému vysokoškolskému potěru dodá Studentská liga.
A nyní vážné, aby nás naše milé bažantky a bažanti pochopilio Je konec
krokům soupažným čtvrtobratem nalevo přič, je povoleno sportovat a máme těch
sportů na vybranou šestnáct. (Viz KTV) Kdo se nespokojí pouhým pěstování« postavy, může se v odíle Slavie Chemie zúčastnit

již jmenované Studentské ligy, dlou-

pražských vysokých školo (Odbíjená

mužů

vání, kopaná a judo.) Slavia Chemie má i další oddíly, které se zúčastní soutěží
v rámci ČSTV. Je to především tenisový oddíl, lyžování běh i sjezd (letos budou
mít sjezdaři II.ligu), badminton a vodní slalom. Nejlepší posluchači - sportovci
pak vytvářejí bez ohledu na klubovou přísluinost reprezentační mužstvo VŠCHT a
zúčastní se sportovních přeborů vysokých škol, vrcholících každé dva roky Universiádou.

Družstvo mužů skončilo ve Studentské lize na 3 o místě se stejným počtem
bodů jako vítěz. Trénuje a utkání hraje v úterý od 17 hodin v tělocvičně právnické fakulty.
Družstvo děvčat se účastni také Studentské ligy a pro posílení hledá odbi jenkářky z řad nižších ročníků« Zájemkyně se hlásí u asisto Kalusové na KTVo
Košíková

" ^ •

Reprezentační mužstvo žen získalo značné posily v í . ročníku a chce vyhrát
skupinu B v přeboru pražských vysokých školo
Muži Slavie Chemie vyhráli jarní kolo Studentské ligy a celkově se umístili na 3« místě. Soutěž začne v listopadu a omlazené družstvo se chce umístit na
předních místech.
Muži - reprezentanti obhajují druhé místo mezi pražskými vysokými školami
a pokusí se probojovat na Akademické mistrovství ČSSR, kam postupují dvě družstva
z Cech a po jednom z Moravy a ze Slovenskao K starému osvědčenému kádru (Lízálek,
Novotný, Gračko, Dostál, Dvořák, Lukáš, Kohout) přibyli letos mladí hráči Babka,
Buryan, Majer atd. a tqgfcje naděje reálná.
Vodní slalom
Při přeboru přažských VŠ obsadili z našich závodníků Jan Červenka na C 1
druhé místo, na C 2 Kobes - Kučera 4. místo a Petružálek - Rousek 5o místo.
Judo
Oddíl juda má prozatímní cvičení vždy ve středu 9-10:30 v tělocvičně
v Bubenečské. V plánu je další cvičení v sobotu dopoledne v Maratónu. Počátkem
listopadu pojede družstvo na přátelské utkání do Pardubic.
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Vstávej vůdce loupežníků
Rinaldino tak zvaný
lid tvůj už je shromáždě
ceká
tvé rozkazy«

vůdce

Rinaldino dlouze $ívl
na milenku zavolal,
vzal ji k aobě do postele,
celý den ji milovalo

Hinaldino měl mile:
která ho milovala^
každého dne časně
polibkem ho budila

Jedna baba řekla sakra,
druhá bába taky tak,
do čeho jaem já vůl šlápla.
Pane Bože* to je smrado

Stáří a původ této písně se mi bohužel nepodarilo zjistit o Ani fakt, ze
* 9
r
Šě zpívá na nápěv Volga, Volga nedovoluje dělat nějaké závěry« Je však jisté,
V

že došla velkého rozšíření na letním vojenském soustředění v Bělé, kde ji naše
i
skvělá četi zpívala do pochodu* Vzhledem k tomu, že jame její tempo nechali půf

vodní, protáhlé a zadumané, dostal náš pochod zvláštní rázc Ze strany velitelské
to nebylo přijato s velkým nadšením a příště jsme už pochodovali rychle, s řever
Vojáci dou vojáci dou*
Rinaldino je krásná píseň, vojna zas něco úplně jinéhOo Snad jedině poslech
sloka má s vojnou něco společného®

I

Byitén studentů VŠCIIT v Praze
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