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Prosíme P.T. návštěvníky, aby pomohli nelézt pachatele smělé krádeže našich
zle.tých

zásob, která byl" ze dramatických okolností spáchánu před několika hodinami.

Je důvodné podezření, že p,' chatel sa pokusí proměnit zlato u zdejšího barpultu a snad
je již mezi námi. Pozná se podle toho, žú má jutový pytel a v něm balíček 1x3x4 cm.
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Tvc kroky tě přivedli do"mísx, kdebude tvoje alkoholem neposkvrněné nitro vyst; veno velké zkoušce. Věz, že teprve ted se ukáže, zde jsi svůj celý předešlý život

ne-

mrhal marně svojí duševní i fyzickou eneAgií. Již sama tvoje přítomnost v místech zamořených pare ir.i ľgK^OH by mohla uškodit tvému jinak tak zdravému organizmu. Jen si považ, že jeden Brak znamená pro abstinenta minus jeden den života. Chceš zcplatit tuto
hroznou dcň
ve

za pohled ní své ztracené kamarády, kterým už nemůžeš pomoci. A což tepr-

pokušení, kterým tě budou i tví nejbližší přátelé vystavovat, až ti nepřestanou

líčit pochybné slasti alkoholového opojení a nedej Bůh nutit tě, aby jsi ho sám okusil.
Nelituj peněz, které jsi vložil do vstupného a lístku od šatny a vyjdi'z doupěte, kde
se za chvíli rozpoutá alkoholické peklo. Vím, že budeš lkát nad 03udy svých ztracených
kam; rádů, které triy zanecháš svému osudu /- těm však již stejně nepomůžeš, Zajdi pak
raději do nejbližší mléčné prodejny a sklenkou lrhodného jogurtového mléka zpečet slib:
"Už ani jeden Brak."
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Kocovina (lat. postdelirium) je stav, vo kterém se člověk nelézá v důsledku zvýšené konzumace etanolu. Názory na její vznik jsou značně rozdílné a existuje o tom mnoho teorií a ješiě více praxí. Podle nejrovojsí práce npšeho soukromého vědce P.F.L.M.
Kravočka, akademika nauky o ».lkoholbidt-ch, reaguje hydroxilová skupin;. OH v alkoholu
s vodíkem kyselin/ solné, obs: žene v žclud^čních slávách, za krtalýzy jistého, blíže
nedefinovaného enzymu, za vzniku chloridu etylnatcho a velmi nebezp; čné vody. použije—
me-li k pokusu glycerin, koncentrace OH skupin vzroste a dochází k labilite žaludku a
• > s tím spojenému zvracení již při požití velmi malých dávek a to dokonce bez přechodu
přea deliriální stav.
Jak je vidět, celá problematika je značně složitá, a proto se značně liší názory
• na léčbu kocoviny. Staří Egyptanc doporučovali kyselé mlčko a cibuli, ale to je lepší
použiti dávivého kamene, který má podobné účinky. Naproti tomu básník Publius Ovidius
Naso dopruČuje jako lék soulož, ale to je již otázka, druhého-pohlaví Simone Beauvoirové.
Pro jeho metodu váak hovoří fakt, že i přes své vyhnanství se dožil na svoji dobu poměrn.5
vysokého věku 51 let. A kdo z nás by to dnes zr podobných podmínek dokázal.
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D.V/.C. Sleeper, jeden z tvůrců c propagátorů ženské mody "nahoře bez" ( u nas
známé pouze z fotografií), sdolil reportéru časopisu "Sex Working Star" nové podrobnosti o vzniku tohoto modního výstřelku:"V dobo vzniku módy "nehoře bez" byl na Západě a
hlavne v USA nedostatek molitcnové houby, používané pro výrobu podprsenek, a tak všemohoucí zástupci'amerických, monopolů nám tento nejapný módní výstřelek vnutili." Dálo
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pak vyjadril obdiv k Zajcevove modm tvorbe, která dle jeho usudku zduraznuje lidskost
sexu.

my poznamenáváme, že přežitá móde. "nahoře bez" se nemohla v ČSSR objevit díky

n.p. Gumotex Břeclavan, který vyrábí tolik pěnového polyuretanu, že si může každý občan naší republiky opatřit tři podprs-nky za rok.
Tradice v módě
Do--'pražských obchodů přišla první zásilka spodního dámského prádla vz. Král Jiří z Poděbrad, našomi ženami tek dlouho očekávaná. Na oranžovém podkladě je modrou barvou nakreslena hicva Jiřího z Poděbrad, na kombiné nt zadním dílu, na kalhotkách na
předním dílu r na podprsenkách^nc obou košíčcích. Po hlavách odbojných pánů z r.1620
přijdou Hel Pcí" du ;hlavy soudobých spisovrtelů.

Italská herečka'Sophie Lorcnůvá byla převezena dp nemocnice s protrženou bránicí. Nadměrný výbuch smíchu byl způsoben četbou čtyřicátého čísla Kulturní tvorby.
Švédská herečka. Anita Ekborg prohlásilo nu tiskové konferenci, že.za nadměrnou
velikost svých ňader vděčí pravidelnému poslouchání "Živých slov", vysílaných čs. rozhlasem.

Svaz pražských studentek se rozhodl, na protest proti rasové politice

JAR,

odmítat zákazníky, kteří mají jihoafri'ckou státní příslušnost.
ONV Třeboň'se rozhodl zavěsti u rybníku Svět nudistickou pláž. Pro prvních pľ-t
let se počítá s tím, ž< přihlášení clonové se .budou teoreticky připravovat na svou budoucí zábavu .ve speciálním kurzu, ktorý bude ukončen závěrečbou zkouškou. Po dobu těchto pěti let budou členové navštľvovat pláž v normálních plavkách. Po složení zkoušek
dojde k praktickému výcviku,

který bude probíhat ve dvou odděleních - oddělení pro

muže a oddělení pro ženy. Přihlášky může
Náš známý ekonomfiluzioniste

obdržet každý člen Č3M.

J. Pritapkinský přišel konečno na to, jak vyřešit

problém s nedostatkem papíru na tišt'.ní knih.

Navrhuje, aby se ke. ks ž. dému bestseleru

přibalovala některá ze zlevněných knih, a o cenu této knihy by se zvýšila cenr bestseleru(ceny bestsělerů jsou tak vysoké, žo to ani nebude poznrt) . Přibrlený ležák by
každý dal do sběru (ze 1 kg papíru je 0,50:

Kčs) čtenáři

by dost; li příplatek praktic-

ky 7pět r náš pr'.nysl by získc1 papír, který by sloužil pro výrobu dalších ležáků.
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Rychlík Jihlava-Praha se řítil ke Kolínu jr.ko vánek .7ž bezvětří. V přetopeném..
kupé bylo možno mezi tetelícími se vrstvami vzduchu rozeznat dv-l ženy v nejlepších
letech, společně se nudící konverzací o drezuře psů. Právě -dospělý k otázce, pochopí-li
zvíře, zač je trestáno, když přistoupil solidně'vypadající pán s.mírným bříškem, leč
nesmlouvavého vzezření. Jeho rysy dávaly tušit silnou vůli a vytrvalost. Zachytil několik
posledních slov - trest- nedat žrát - poslušnost - žádný odpor -a okamžitě sé vmísil.
de hovoru.' ,

. - .

: "'. .

.

K

v-

.]•' •

v".

"Nedst žrádlo,paní, to nic není, to málokdy pomůže,, ale přes. noc ze vři t vát si
vyje. A přes den nechat provětrat, ho ho, ale přitáhnout. Dát trochu taK říkajíc zabrat.
Procvičit napřed to,' co už umí, '.potom zlehka zkusit něco" těžšího. Moc volnosti škodí.
A hlf.vně nepovolit. Musí -cítit pořád tu lidskou převahu".

'

Paní obdivne vzhlédly r. přímo mu visely na rtech. Muž zřejmě potěšen, že" má. tak
vděčné posluchače*,;..pokračoval:".,

.. ... •••

"Nepovolit. Ani když si; postaví, hlavu a jeden cítí, že'tg s tou přísností trochu
přehnal, nepovolit.. Jak vycítí trochu slab'esti, hned uhnou. Získá, špctne návyky a už
se jich nezbsv&.-To ťnusí. být tak říkajíc - hehe: - drezúra. Já j© mám vycvičené, ani '
nemrknou. Kolikrát vidím', -jen jen po. mně skočit. A-le to .chče pevnou ruku a ona-j e čhuí
přejde. Jo, jó, to se musí umět." ".'
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Jedna paní obdivné 'Vydechla: "ani jsem nevěděla, že máme tu cest cestovat s: dre
zérem-psů;"
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' Pán se mírně zarazil, chvíli byle 'trapné ticho a pak nejistě zekoktál:' "Ale'to
snad bude nějaká irýlka, já;jsem přece vpják z povolání.",Hm
Tento rozhovoř byl veden v jednom z .porna láků ČSD.
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Pro toho, kdo snad opomenul číst Osudy dcforého vojáka Švejka nebo podobnou literapodotýkám, že puff znamená úplně jednoznačně bordel, ale ne zase bordel jako nepořádek, nýbrž bordel ryzí - dům, ve kterém jakási paní poněkud otřepaného vzezření obchoduje
3 dívkami a všelijakými jinými pomůckami. Ovšem není puff jako puff. Tok např. za 1. světové válkjr byly hojně zakládány erárni 3tánky lásky, kde za mrzký peníz bylo na chvíli
možno zapomenout na zákopy a podobné lahůdky, ktoré erár poskytoval k těm bordelům jaksi
navíc.
Avšak nechrne rozjímání o vymoženostech válečné mašinerie, nebot takový puff má tu
zajímavou vlastnost, že se vyskytuje hojně i v době míru. Z toho hlediska bylo by snad možno mu přisoudit jakousi neutralitu, která má své přísné násady.
Já sám jsem viděl toto sociální zařízení v plném chodu v NSR, jmenovitě v Bochumi
a v Hamburku.
V Bochumi se tento svatostánek nalézá v jedné krajně nenápadné a zapadlé uličce,
přímo ve středu města. Zřejmě se tam tato ulička lásky těší velké pozornosti cizinců, poněvadž se stačilo zeptat - "Prosím vás, kdo je tady ta - hmmm - ulice
"?..."Also, ja, ich
verstehe ganz gut, to půjdete tudy přímo, t>sk zahnete,
".
No, a bylo to. To, co j3me našli, byla úzká ulička obklopená malými domky, které
měli tu zajímavou architektonickou vlastnost, že měly nesmyslně ( a ovšem hlavně SMYSLNĚ)
mnoho oken a zasklených dveří. A tady se nám, čtyřem Čechoslovákům, nyskytl pohled přímo
nevídaný. V každém tom okně bylo možno vidět dámy nejrozmanitějšího věku á poprsí, které
detečně seděly a pozorovaly oplzlý dav mluvící všelijakými jazyky a mající z devadesáti
procent jednu ruku v kapse.
Zato Hamburk - o jé! Celá čtvrí neřesti, která se jmenuje St. Pauli. Obrovské neony
které vás upomínají na mléko Západu - Coca colu, na herny obsahující ruletu a notorické
ochlasty, na strip-tease a cik-ánskou kapglu s primášem Isztvániy Szumpy. My jsme naštěstí
měli peníze akorát tak na benzin a kdytjy nám nebylo jasno, že se musíme nějak dostat zpět
do Wuppertalu který leží poblíž Essenu, určitě bychom navštívili alespoň Sternklub kde zahájili své tažení Beatles, nemluvě o ostatních kratochvílích které noční Hamburk skýtá.
Samotnou uličku lásky předůkladní Němci ohradili železnou plentou na které se výtečně vyjímá nápis hlásající, že mládeži do 16 let se přístup nepovoluje, neto tak nějak podobně. Domečky zde nají tvar v podstatě stejný jako v Bochumi, ale obsahují nesrovnatelně
lepší zboží. Kromě toho v přilehlých uličkách postávají tak ob deset metrů všelijaké dívky^
významně cinkající klíči. Největší srandu jsem zažil, když mně jedna taková vnadná dívka
vzala nenucené pod paží a ševelila cosi o společné zábavě. Musel jsem ji upozornit, že bohužel nemám peníze a přál bych vám vidět to znechucení! Joj t V samotné uličce se aa rozdíl
od Bochumi promenijí i ženy, které by tam' ovšem byí i v doprovodu mužů neměly mít přístup.
Stejně se ty jejich drahé polovičky zajímají o cizí vnady. Ony i samy prostitutky nesou přítomnost těchto návštěvnic s nelibostí a házejí po nich drobné mince a cigarety, o šeredných
grimasách ani nemluvě. Jestliže jsme my, najivkové, byli prodchnuti nějakými ideály o možnostech lásky v těchto místech, rychle jsme jich byli zbaveni. Povedlo se to jedné vyložené
krasavici s kterou jsme navázali čistě obchodní konversaci a potom jsme přes ulici pozorovali, kdo bude ochoten jí zaplatit 30 marek. No, přišel nějaký oplzlý sysel, tváře mu" visely jako měchy a oba zmizeli v nej-bližšsLm domě. Za čtvrt hodiny byl ten pán opět venku a tvářil se navýsost spokojeně. To byl konec našich ideálů a představ o krásných ženách.
Zkrátka - bordel je bordel.
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(interwiev s ostravskom spisovat t.lem - národním umělcem J. Skleněnou, k jejím
stále ješto nedožitým osmdeSátinám)
Redaktori Jaké jsou vaše první zkušenosti jakožto ženy?
J. Sklenená: Pocházím z rodiny chudého rolníka. Již při svých prvních citových zážitcích
jsofh pociíovala sociální problémy. Při lidových slavnostech tzv. Lehánkách jsem
byla často odstrkována

děvuchami, které pocházely z větších statků. Bylo .to

způsobeno zvlčilým systémem, který byl v c.k. Rakousku.
Ris Za tzv. první republiky jste bojovala v ostravských hutích za lepší příští. Dejte.něco k lepšímu z té doby.
J.S.:

V té době jsem poznala falešnou morálku měsíácké třídy. Z intimního styku se tak-,
vytrácela upřímnost a nenuc-enost. Bylo to způsobeno přetvařujícím se systémem,
který v té době vládl.

R.: A neřekla byste pár slov k dnešku?
J.S.: Podporuji mladé v jejich odvážném vztahu k sexu a k big ber.-tu. Tato zábeve odvádí od provádění trestních činů. Proto jim přeji .mnoho úspěchů.
R.: Děkuji za rozhovor a přeji mnoho zdaru do další osmdesátky.
Jen trk na nč.
Podle zprávy agentury AŮSVN vláda jedné eskymácké republiky ostře odsoudilr nedávný
pohráni cílí konflikt & zárove/i ns.bídl&. oběms. str&nojn ke koupi no oni© z oné množství zbr&ní •

Otázka: Chci zůstat pannou. Jak se to dělá?
Odpoveä: Vůbec no.
Otázka: Kolik je hodin?
OdpověS: Přesně 23 .XI. Grenwich-jerevanského času.
Otázka: Kdo to byl Kája Havel Smrkovský?
OdpcvčS: Byli známi dva. Jeden byl známý literát, ktorý zemřel ve vyhnanství, druhý
je neznámý lovec medvědů nr. Sibiři.
- Otázka i Co je to alkoholizmus?
v

Odpověd: Nestřídmá konzumace alkoholu i v případě, žo dotyčný necítí potřebu se ožrat.

Otázka: Je správné mít ideály?
Odpovoči:
Ideály jsou prchavý moment lidské mysli, tvoři duchovno osobnosti. Jejich
přísné dodržování však vyusíuje v dogmatizmus. Jo proto správné nějrký ideál
mít, ale nosmí se dodržovat.

\
lil

a a

w

ZJ

j ^ ,

L-

u

Nejnovější výzkumy ÚPZZK:
Jak potvrzuje serie pokusů (většinou na sobě nezávislých) má pěnový polystyren značně
nižší isolační vlastnosti než ostnatý drát.
Ukázalo se,že středověcí alchymisté byli vlastně břídilové,neboí přeměnit olovo na zlato je hračkou proti práci,kterou dá proměnit koruny na dolary.
^
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Inspirováni úspěšností podobných rubrikxv jiných časopisech i celostátního dosahu, začínáme i my otiskovat své Důvěrné hovory.
Nejprve dotaz A. L/i., studentky JT. ročníku: "V době Tsraelské agrese proti arabským státům jsem se na jedné protestní schůzi seznámila se zahraničním studentem, s kterým jsem krátce na to navázala hluboký citový vztah. On však za měsíc dostudoval, odjel a nechal mě zde. Co mám dělat?"
Odpovídáme: "Vaše situace je opravdu nezáviděníhodná a nevímo, co Vám pro tentokrát

poradit. Pro budoucnost Vám však doporučujeme, abyste své partnery vyhledáva-

la na prvomájových manifestacích. Známosti z takovéto zavedené, solidní akce mívají
trvalejší charakter."
F.P., student V. ročníku nám píše:"'Můj' spolubydlící na koleji si často vodí
na pokoj dívku a při takovýchto příležitostech mě žádá, abych mu pokoj uvolnil. Jsem
člověk přející a proto, i když tím studium trpí, jsem "'jeho'.'přání neodmítal. Nedávno
však přišla jeho dívka zrovna v té chvíli, když byl

vypnut elektrický proud

byl«' .

jsem doma pouze já. V důsledku těchto okolností mě omylem připravila o poctivost. Mohu
žádat od Armabetonu náhradu?"
Odpovídáme: "Neznáme zmizenou dívku a vaše pocity během inkriminovaného činu
jste také zapomněl popsat. Přesto však soudíme, že o náhřadě nemůže být řeč. Naopak,
jste snad jediný, kdo z toho všeho něco měl."
Vážení čtenáři! Nestyčite se svěřit se nám s vašimi bolestnými problémy.
*
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Napisete-li nam - poradíme vám.

JJ

