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DISKUSE
V minulém čísle jsme seznámili naše čtenáře s prací komise W
rozbor nových stanov,navržených ŮV ČSM o

ČSM VŠCHT pro
\

Díky podmínkám
měla diskuse
ke stanovám na mnoha pražských
fakultách podobný
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průběho Na fakultě osvety a novinárství sestavili lOčlennou komisi k přepracování návrhu UV

b kolegy z FON o zapůjčení materiálů této komise
původního dopisu, který FON poslala UV ČSM spoiiu s připo-

ínkami ke stanovám:
Vážení soudruzi,

•

posíláme Vám své připomínky k "Návrhu stanov" i k celé předsjezdo
akusi doslova pohlední dwio Termín určený ŮV ČSM pro předsjezdovou diskusi
krtLtSiy vzhledeá k šíři e závažnosti problematiky, které se mela
diskutovat a stejně jako "Návrh stanov" samotný, tak i zvolená doba vůbec neresp
pektovala specifičnost vysokoškolského života tQj® především zkouškové období,
s nímž velmi výrazně kolidovala® UV ČSM však brzdil předsjezdovou diskusi na
vysokých školách i jinak© Neposkytl nám dostatek základního materiálu k diskusi,
což je ještě velmi mírně řečeno, uvědomíme-li si, že pro všechny členy ČSM na
naší fakultě jsme dostali 1 (slovy jeden) výtjlsko Podle sdělení předsedy VOV ČSM
na schůzi předsedů fakultních výborů si ÚV ČSH dokonce vyhradil monopolní právo
na roamnoževéní svých podkladových materiálů, .především návrhu stanov« V naposled
ní řadě ť)v ČSM diskusi zbrzdil a omezil na minimum tím, že s využitím svého mocenského postavení znemožnil základní dialog diskriminování^ všech alternativních
návrhů k materiálům' předloženým ústředním výborem®
Jako vysokoškoláci jsme měli a máme pochopitelně zájem na publikování a tedy
seznámení se všemi materiály "Komise jedenácti", která vypracovala návrh základních rysů specifického programu vysokoškoláků v organizaci mládeže i návrh odpovídající struktury ogganizace a jejího řízení o 0 existenci těchto materiálů a jejich smmtném osudu se dovídáme negrůznějšími způsoby, jen ne od ústředního výboru a vysokoškolské rady© ŮV ČSM a VŠR UV ČSM tak hrubě porušují usnesení I0celostátní konference vysokých škol, podle kterého měly být materiály "Komise 11"
zveřejněny, předsjezdová diskuse obohacena o podněty z této konference a jako
vyvrcholením příprav studentů na Vo sjetd měla být svolána mimořádná studentská
konference, o které se dosud nic neví, přestože předsjezdová diskuse již skončila
takže i v případě, že by se ŮV ČSM rozhodl ji svolat, nemůže konference svůj hlav
ní úkol již splnita
Okolnosti a trapné dohady kolem svolání mimořádné studentské konference ve
světle skutečnosti, že jak dělnická, tak i zemědělská mládež se bez jakýchkoliv
potíží sešla již několikrát, v nás hutně musí utvrdit dojem, že ť5v ČSM se záměrně nechce zabývat studentskými názory a jejich požadavky© Tento fakt je o to pozo
ruhodnější, uvědomíme-li si, že dnes ČSM reprezentuje 40% mládeže a jeho členskou základnu tvoří ze 65% právě studentio
ObsahftfcaaLpředloženýchmateriálů- "Návrh stanov" i ilustrovaná brožurka
"Vstříc Vosjezdu" jen výstižně doplňuje mozaiku siccí ústředního výboru, jež nás
dovedla až k naší úvaze, za kterou kreslí velký vykřičník* ŮV ČSM pravděpodobně
odmítá vzít na vědomí specifičnost zájmů různých sociálních skupin, nebot nevěnuje sociální diferenciaci ani slovo* "Vstříc Vosjezdu" považujeme nejen za podcenění politického myšlení všech vrstev mládeže, ale za dost krutý výsměch inter
ligenci každého mladého člověka0 Nebo se snad lP CSM nedomnívá, ze dokážeme odlišit snůšku bombastických frází a bezduchých myšlenčiček od skutečné diskusního
materiálů?
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Končil Ľajáles 66 a lidcř k&e&t molí i či ono společné s jeho organizací9
začali hovořit o daisixn Majáles? lepším a pouze pro studenty0 Leč lidé mínili
a kompetentní místa měnilao Hodnocení a přehodnoceni Majáles 66 přtwdlo totiž
VOV a myslím, že studenty vůbec do znac&ých rozpakůo Po diskusi k tomuto problému došlo předsednictvo VOV ke stanovisku?že pořádání Majáles 67 je nadále ne~
únosné po hospodářské^ organizační i politické siránceo Jinými slovy9 že celo»
pražský Majáles nebudeo Zároveň bylo doporučeno jednotlivým škodám pořádat místo Majáles fakultní9 víceménč interní oslavy pod názvem Jarní studentské slavnosti
Těžiště těchto slavností tkví ve společenských, kulturních a sportovních akcích,
pořádaných na jednotlivých fakultách bez jakéhokoliv politického zabarvení0 Tyt®
slavnosti se totiž konají z rozhodnuti svazáckýsh orgánů a vedení školy» které
tím spolu s s CZV KSČ přebírají zodpovědnost za jejích nerušený průběh9 což je
další novum oproti minulým létůmo
Protože prakticky jiná možnost není9 jsou chemici nuceni akceptovat tento
návrh i přes původní stanovisko STR& celopražský Majáles konato 0 tom co a jak
bude či nebude se jíž delší dobu hovoříc Organizcí byla pověřena kulturní korníse určená W CSM, velmi podstatnou pomoo přislíbí! i TASSo Pro celkovou koncepci byla navržena řada alternativo V současné době je jíž víceméně rozhodnuto
o tom, že májové oslavy proběhnou u nás ve škole t podobě panchemického týdne©
Pro zahájení oslav se počíta s TASSím výletem do Brážäan9 jehož se zúčastní asi
padesát lidí o(13 o-14okvětná) V úterý 16cVo se bude kcnat tradiční Jarní přebor
v kuličkách^ ve čtvrtek 180 pořádá fakultní výbor FAT chemický Paras0 Vyvrcholením tohoto týdne má být sobotní sportovní odpoledne & večerním mechecheo V sobo^
tu se sejdou davy chěaických fanoušků na finálovém utkáni fotbalového turnaje
f,
05
0 štít laboratoří ^ uvažuje se i o utkaní Kolegium rektora versua STRo 0 místu
večerního mecheche není zatím definitivně rozhodnuto9 pravděpodobně jim bude
zahradní restaurace v Divoké Šárce© Bližší informace přinese nástěnný Elixír©
i KRUMM

UV ČSM vůbec nereaguje na změny9 ka ktervri v ČSii i.eastále dochází, nerespek
skutečnost, že Svaz mládeže je v hluboké krisi, nesnaží se odhalit její pří
a dostává eetak do hlubokého rozporu £ realitou© Každá pštrosí politika mlevidentní může situaci jen zhoršova
čení o věcech p
tak dalese$ až se orfanizace stane
udržitelná
Žádná organizace se nemůže zachránit frázemi9 praporys hesly a proklamacemit
en plným uspokoje«áním potřeb a zájmů svých žlenů a odatraněním příčin svéhc
vytvoření vhodné gůdy pro radikální změny systému organizace
SMf avšak celá jehc příprava v nás vzbuzuje
měl
v *?
yresi
uua« J*?xí uajLsin
yi v voi cjííwouj
zahraniční delegace, či bůhví pro koho a tedy jen dalším hřebíčkem do rakve
SMo
OV

me se tady zabývat způsobem řešeni této katastrofální situace9 to je
dlouhodobá a složitá* ale na jeden ze hákladních problémů narážíme
tonutí i v těchto skromných
až příliš často, než abychoi
nínkách o
nníváme se totiž, že GSM doplácí na svou zoufalou a rpzporuplnou snahu^
své poslání organizace politické a organizace zájmové© Jsme přesvědčeni 9
střebám mladých lidí a zájmu sp Cečnosti odpovídaly spíše organizace dv
í zájmová organizace s odborovým charakterem a vyběrxvá organizace poli
charakteruo
Zdar Vo sjezdu !
FV ČSM FON

Podle slíbu daného plenu VOV může kterákoli pražská fakulta požádat o
vyslání pracovníka ÚV ČSMP který na fakultní plenárce přečte studentům zdůvodnění sekretariátu ÚV ÖSM k vyloučení J© Mullera z ČSM* (Písemné zdůvodnění
nebylo k zveřejnění poskytnuto)o První této možnosti využila fakulta osvěty
a novinářstvíj kterou 21OIIIG navštívil s® Jindřich Poledních^ vedoucí Školského oddělení ÚV ÖSMo Na naši žádost nám kolegové z FON poskytli usnesení této
plenární schůze9 ze kterého pro zajímavost otiskujemeí
Plenární schůze fakultní organisace ČSM Fakulty osvěty a novinářství UK
vyjadřuje souhlas s postojem a postupem fakultního výboru ČSM FON ve věci vyloučení So Jiřího Mullera ze Svazu mládeže a ze svazáckých funkcí; současně
se ztotožňuje s usnesením pléna VOV ČSM ze dne 14® 3o 1967©
Po vyslechnutí informace ÚV CSM o vyloučení Jiřího Mullera, Sádá plénum
FO ÖSM FON o dodání písemného materiále k totauto případu9 a to nejen konečného usnesení a zdůvodnění ŮV ČSMP ale i materiálů Komise 11o, aby mělo možnost
seznámit se blíže s činností kolegy Mullerao
Plénum FO ČSM se nedomnívá^ že by současné formy vztahů mezi KSČ a československým svazem mládeže umožňovaly účinnou a iniciativní účast členů CSM na
životě a řízení společnosti o Hledal»li soudruh ťiller nové cesty a formy tohoto
vztahu9 pokládá to plénum za pozitivní®
Plénum konstatovalo? že se sekretariát ÔV ČSM ve svém zdůvodnění méně zabýval odvoláním s o Jiřího Mullera proti usnesení MV ČShlp ale že místo tohoto postavil řadu nových obvinení9 převážně ze starých /i 3 roky/ materiálů« K těmto
novým obviněním nedal ÚV ČSM svojí konečně platnou formulaci so Müllerovi
možnost odvolánío Tím byly porušeny základní principy procedurálního postupu
při odvolacím řízení»
Většina kolegů yyjádřila během jednání plenární schůze nesouhlasné připomínky ke zdůvodnění a postupu ÚV ÖSMo Materiál ústředního výboru neuspokojil a nepřesvědčil plénum FO CSM FON o správnosti vyloučení so Jiřího Mullera.
M
Plénum přikládá "případu Muller neobyčejnou důležitost, protože způsob
řešení tohoto "případu* bude ve značné míře ovlivňovat názory a postoj vysokoškokálůo
Fakultní organisace ČSM FON je nucena respektovat usnesení ÚV ČSM, protože jí to ukládají stanovy© Respekutujeme tedy usnesení sekretariátu ÚV ČSM o
vyloučení soudruha Jiřího Miillera z ČSMo Toto respektování není ovšem výsledkem racionálního souhlasu členů naší fakultní organisace ČSM$, ale je pouze
záležitosti svazácké discipliny®
Plénum FO ČSM FON UK je rozhodnuto v rámic možnosté daných stanovami,
kritizovat postup a nepodloženou argumentaci ÚV ČSMproti kolegovi Jiřímu Mullero
VÍ G
Jsme hluboce znepokojeni nejen vlastním postupem nejvyšších svazáckých
orgánů proti Jo Mullerovip ale ^případem Müller" jako zkonkretizováním určitých obecnějších problému ČSM a výrazem určitých vztahů a postupu v této organizaci • Plenární schůze fakultní organisace ČSM FON UK vyjadřuje oprávněnou obavUj, žepostup UV ČSM by i v budoucnu mohl posloužit dalším orgánům ČSM, jako instruktáž administrativní likvidace nepohodlných lidío
Máme za to» že tento postup je v příkrém rozporu s demokratickými principy naší socialistické společnosti o

BRUfflfiáUŽ : "Žákon zdravýho rozumu? Já znám například zákon volného pádu, žeano.
Nahoře se to pustí a dole to dopadne, žeano® To je pro mne zákon. Ale ten váš?
Promiňte,prosím, připravuji se ke zkoušce»

Milan. Uhde s Král-Vávra
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zvýšeny nástupní platy absolJak je jistě všem dobře známo, byly !•!•
ventů® Chtěl bych na konkrétním příkladě ukázat, jak se to projevilo v praxi.
V létě 1965 nastoupilo v SC1IZ Lovosice pět absolventů katedry anorganické technologie; mužská část v počtu tří hned odešla na vojnu, ze které se vrátila za
roko Mezitím byly zvýšeny nástupní platyo Vzhleden k tomu, že vdech pét je zaměstnáno v jednom oddělení ve stejných funkcích, lze srovnávat platy obou skupin® Bilance za prvních osm měsíců vypadá takto (nástupní mésíc, který nebjrl
odpracován celý, není uvažován):
muzi

zeny

1200
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1300
10000

září 1966
V0 •
njen .
listopad
prosinec
leden 1967
únor
březen
duben

1200
1200
1200
1400
1400
I5OO
1500
1500
10900

srpen 1965
0v #
zari
V€ o
njen
listopad
prosinec
leden 19bb
únor
březen

Rozdíl za osm měsíců je 900 Kčs, t.j® 11^,5 Kčs měsíčné v neprospěch těch,
co nastoupili po zvýšení nástupních platů®
-w9

jL
Uzavírání loňského školního roku je již s dostatečným odstupem za námi a blíží
se nové zkouškové období a nové přijímací pohovory. Považujeme to za chvíli
vhodnou k zamyšlení®
V prvé tabulce, kterou jsme sestavili, je porovnání celkové propadovosti
během studia u ročníků, které byly přijaty v posledních pěti letech® (Není zahrnut stávající Iwročník)® Čísla ukazují, že je přijímáno, ale zároveň také propadá stále více lidí- i vzhledem k počtu přijatých. Relativně i absolutně nejlépe
dopadl ročník loňských absolventů® V úspěšnosti studia jej nemůže dohonit už
žádný z nynístudujících ročníků (které navíc čeká další prosévání). Relativní
úspěch ročníku 1965 zajistila více než stovka repetentů ; jeho pravé studijní
možnosti se proto ukážou teprve letos.
Přehled studijních výsledků v letech 1961 - 1966
Rok přijeti:

Zapsáno:

1961
1962
1963
1964
1965

569
527
617
627
685

Nově přijato:
559
517
595
576
577

1966 jsou:
abs.
V.
IV.
III.
II.

Zůstalo:
329
295
267
276
373

X
57,8
56,0
43,4
44,0
54,4

se
udává porovnání obtížnosti jednotlivých fakult® Absolutní
více jak dvakrát, proto proc<
ního počtu podávají velmi přesný obraz®
% poslychačy
v
Z původního počtu, zůstala y r
III.
II.
IV«
Absolventi :
V®
52,8
44,7
65,9
62.5
FAT
59,3
» 1
59,9
59', 5
49,5
76,0
FOT
71 >0
48, fL
34.1
45,5
FTFV
49 f 0
67,2
30,7
43.2
46.6
31,9
FPT
48,5
38,1
43,8
40,4
57,0
45,5 ^
FA E
IV
O
i
po
práz-3"
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v
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se
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zrně'i
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Zasedání STR za měsíc duben se konalo v úterý 11. dubnao Jako první bod
programu byl Studentské radě předložen návrh na úpravu stanov ČSM, který vypracovala komise k tomu účelu jmenovaná Výkonným výborem® V posledním čísle jsme
vás informovali o některých návrzích této komiseo K tomu, abychom vás se všemi
plně seznámili, muselíbychora prakticky otisknout celé stanovy(což je zakázáno)
a znamenalo by to rozšířit Elixír o několtk stráneko To ovšem není možné a ani
nutmé, protože náš návrh rozhodně není tonečným zněním stanov ČSM , ale jen kapkou
vody ve velkém rybníce a nezbývá než doufat, že takovýchto kapek bude více a že
se podaří některé rozumné návrhy prosadit (věková hranice členství v ČS^, částečný přesun pravomoci také na Vysokoškolskou radu ČSM atd)®
Druhým bodem jednání byl Majáles 67, či spíše "Jarní slavnosti", nebot jak je
vám zajisté známo, předsednictvo VOV po přehodnocení M-66, pořádání centrálního
Majálesu nedoporučilo. Na místo něj byla vysokým školám dána možnost, uspořádat
si vlastní májové oslavy na jednotlivých fakultách, pokud možno bez jakéhokoliv
politického podtextu, více méně jen jakési pusté a nevázané veselí® Návrh W byl,
uspořádat tyto slavnosti v Houštce u Staré Boleslavi, ve dnech 19©,20.,a 21.Vo
Jelikož se rada necítila dostatečně kompetentní toto vše projednávat, byl tento
problém přesunut na skupinu lidi, kteří již s takovouto akcí mají zkušenosti,
nebo chtějí radou či skutkem pomoci« Zároveň byl ke spolupráci přizván TASS, jako
spolek, jehož činnost na této škole již dostatečně vešla ve známost© 0 konečných
závěrech všech zainteresovaných (t®j® zda konat,nebo nekonat, kdy,kde,j§k®.0),
vás bude informovat nástcný Elixír®
Za třetí se měl projednávat návrh na modernizaci studia, předložený s® prorektorem Riedlemo Jelikož se však ukázalo, že se jedná o materiál ke kterému se mají
vyjádřit děkani jednotlivých fakult a ne o materiál k široké diskusi, byl tento
bod stažen z programu®
Dále se Rada zabývala zprávou revizní komise o hospodaření za uplynulý rok®
Protože revize nebyla dosud ukončena, není zatím možné podat jakékoliv informace,
ovšem jakmile to bude možné, budeme vás informovat v plné šíři® Na základě zatím
zjištěných skutečností byla so Pechová odvolána z funkce ve W a vyloučena ze STRNa závěr schůze požádali tři členové W a to předseda To Hanzlíček, L® Jakl
a H® Smolíková o volněni z funkce ve Výkoném výboruo Jako důvod pro toto své rozhodnutí uváděli převážně studijní potížeo Po zvážení všech okolností se Rada
rozhodla žádosti s® Hanzlička a So Smolíkové vyhovět, na rozdíl od žádosti s® Jatí £
V důsledku těchto zxněn Rada doporučila sG Bendovi, aby setrval ve Wo Na tři
nově uvolněná miste byli navržení a také zvoleni kolegové K® Strubl, J® Korner
a J® Štěpánek® Za nového předsedu místo Torna Hanzlička byl zvolen L® Jaklo
Tato vskutku převratná schůze byla jednou z posledních schůzí STR v tomto
školním roce, takže pravděpodobně již nebude možnost pospudit, jak tyto zněny
ovlivní práci Výkoného výboru0
j ok
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STR bvia ve dnech

14o dubna 1967 provedena

hospodaření svazácké organizace na VŠCHTo Komise zjistila nesrovnalosti mezi počtem vytištěných a vyúčtovaných vstupenek a místenek na Brak 1966 a Kachekran 67o
N*
Kčs® Mimo to byly zjistěfay
charakteru

) rozdálu není účetně podchycena a celkově činí 5856,88
0

některé závady v účtování« které jsou však formálního

jednání o tomto případu není dosud uzavřeno (konečné stanovis-

má být přijato na zasedání předsednictva MěV ČSM Praha ve čtvrtek 27oIV
můžeme prozetím poskytnout další informace

p

ne-

Čundr do Afri

Pražský klub

Nevážnosti s TASSí cestou do Tunisu
nabývají dalších dimenzí, a to je tak
jen dobre® 28*3• byla na Elixíru založeno jakési bjuro, které se má starati
o rozmnožování bjurokracie mezi námi®
Členy korespondenty byly zvoleny J.Kosová a L.Kargerová® Spolupracovníkem
Bartolomejské se stal kolega Loučka.
Styku bjurofilních jedinců s bjurokraty
jest vyhrazena místnost Elixíru 2®5»
ve 14hod® Účast všech nutná! Vzkazy
(vyhotovené dvojmo s průklepem) patří
do schránky.

Všeobecně už se asi ví, že po prázdninách má být otevřen celopražský klub
vysokoškoláků v nynější kavárně Vltava.
Letitá jednání tedy přinesly výsledek
a to tak, že se tomu zdráháme uvěřit®

Plynárna Satalice nám nabídla brigádu
na měsíce červen, červenec, srpen s platem cca 7 , 5 0 - 8 Kčs na hodinu. Jedná
se o práci v přovozu plnění plynových

ľ;
ÍBK-

bomb. Bližší informace na sekret. ČSM
počátkem května. Počet míst je omezený.
y-t

Klub

Beseda s kulturisty.
Z podzima jsme měli docela peknou
chut vymazat kulturisty ze světa a s nadšením jsme se připravovali na besedu s nimi. Lednové setkání však muselo být
odloženo a čím dále jsme se připravovali y tím více nám připadalo, že na těch
svalech přecejjenom něco je. Nakonec
nezbyl nikdo a tak 3»dubna zůstaly naše
dveře zavřeny. Omlouváme se tímto těm,
které jsme zklamali.
Když teä večer pozdvihem íinku, stydím
se sám před sebou.
darf
Jako Fénix
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zprávu do minulého
cisla, doufali jsme, že se situace do
dneška změní k lepšímu, a že v tomto
čísle vás budeme moci pozvat natpomoc
s přestavbou. Bohužel se nic nestalo.
Zatím se čeká na rozhodnutí technické
komise, bude-li možno provozovati klub
ve sklepní místnosti, o které jsme vás
již informovali. Vám :nezbývá nic jiného,
než čekat do příštího čísla a nám zase
snažit se o získání bližších zpráv,
které bychom ván potom mohli předložit.
E.jzenšte.jn bude!

S radostí oznamujeme, že po půlroční
odmlce opět vyšel Impuls, časopis VŽZ,

Kulturní komise VŠC1ÍT a velvysla-

jehož redakce byla jedním ze zakládajících"®^* SSSR se dohodly na spolupráci,
členů Elzisu. Pevně věříme, že se podaří, spočívající v promítání sovětských filmů
z
dvacátých
a
třicátých
let
v
klubu
aby podobně jako Impulsu bylo umožněno
velvyslanectví, pro studenty VŠCHT.

povstatii časopisům ČVUT®

Představení filmu Výstřel z Aurory, ze
Sbírka na Florencii.

zásoby velvyslanectví, se 18.IV. pro

Studentská rada zvýšila příspěvek na- nedostatečný počet diváků nekonalo,
vržený W

z 500 na lOOOKčs. Také FV se

plácli přes kapsu a věnovaly po šestnácti korunách® Celková suma tedy je
STR 1000, Elixír 100, FV 5x16
tj. 1180 Kčs dohromady®

Příští promítání již bude podle vašich
návrhů a proto přijáte®

Elixír,zváživ svou situaci,pálí staré
80 Kčs, archivy.Kdo má zájem o některá čísla,
vydaná po r®1958,necht se o ně zajímá
v Elixíří díře®
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?Oole n' ulice iisiréno hlavního mosta daile -Atbc Clifth (Lublin)© Moderní stavby,
:
b-shody, domy, pouliční hodiny© Liu QDcja.ro ohlaví ztratil n ní pon kud výraz
devzdsnosV P strnulosti* Pr^'-i nemu stojí na opaoné strenc ulice Šéfredaktor
a Červíček«, Mají pripravenou kameru, fotoaparát, statív atd. Lid obojího pohlrví
je- uvidíP nasazuje opět předchozí připitomělý výrez.
šéfredaktor: Jen šufle, aimlle, přátelé!
Prvni zerxhz Panenkomar já, to u£ je c n.jrní t'k zle, že po naj chť'jí smllost?
Šéfredaktor? Jsme od našeho crranu (lidé ustupují) Krok vpľed!(lidé udclají několik zdesených kroků vzadc)
<Tr
Druha žena (šeptá): Tam jednou napsali o našem itou£kovi, že o^l ct řiašedesát
hodin bez jídlž. 9 bez pití a bez všeho a že vyzval všecky, ©b^ to dělali taky tako Celá vesnice s nim za to přestala mluvit, takže si musel
nechat vystcvlt potvrzerí , ze není príčetnej a voni ho hned strčili
do blázince, a než ho pustili, tr<k tam dovopravdy zcvoknul.
Červíček(rozčarován)j A tehle je nás lid? J

* • "re J akte r; ^ak* Kas lid® „.á duši zvláštni, trochu draná zdá se, v.:>ak kvete po
svém v osobité kráse«•««««
Červíček(vytáhne vysokoškolská skripta nebo příručku a potichu si opakuje)?
(Kdo? Kde? .Kdy? Jak? TOČ? CO?J (Nahlas): Protože jste....dobrý den*.*
protole jste byli před chvílí přijati naším ředitelstvím, chceme vám
jménem našich čtenářů, to jest vásř položit nčkolik otázek©(Lid obojího
fohlaví zírá.) ( 'otichu) Kdo? (Nahlas) Byli jste před chvílí přijati
na ředitelstvíg Otázka první § To vy jste byli před chvílí přijati na
ředitelství?
První muž: Jo© Povídali, že tam musíme jít, tt-k jsme tam holt šli&
červíček(počítá otázky podle příručky , zatímco Šéfredaktor steno^refuje, potichu)
Kde? (Nahlas) Byli jstn tedy přijati na ředitelství© Otázka druhá: Kde
9
jste byli přijati
Druhý muž: Na ředitelství©
Červíček(potichu|: Kdy? (Nahlas) Před chvíli jste se tedy odtam vrátili© Otázka
třetí i Kdy jste se odtam vrátili?
Třetí žena: Před chvílí©
Červíček* Ředitelství na vás jisto zapůsobilo velikým dojmem© Otázka čtvrtá:
Jaký dojem si odnášíte z ředitelství?
Druhá žena: Veliký©
Červíček: Byli jste si na ředitelství bezpochyby pro další úkoly© Otázka pátá:
Proč jste byli na ředitelství?
Druhý muž s Bezpochyby pro další úkoly©
červíček:(potichu) Otázka šestá: Co? (Nahlas) Jisto jste si z ředitelství odnesli
mnohá poučení® Co jste si z ředitelství odnesli?
Třetí muž(polohlasně): Hovno9 hotmoo (Líd obojího pohlaví odchází.)
Šéfredaktor(podává ôrvíčkovi stenogram): Tak* mladíku, dejte to přepsat©
Červícek(zvědavě čte stenogram) : O©o©ojiž od rána byl palác ředitelství obležen
© ©•©tisícihlavý dav©.*© ale pane šéfredaktore, kdybyste laskavě dovolil..
Šéfredaktorko?
Červíček: Velmi se omlouvám, že se oamt>luji, ale vždy t to bylo .©«o jaksi .©o o©©
trochu jinak, není-liž pravda?

šéfredaktor: Copak se vám nelíbí, mladíku?

a
'"ervíček: To přece bylo úplně j i n a k o Vy píšete - velmi se omlouvám- citát: Z neutuchajícího nadšení vyhlásili účastníci besedy několik hodnotných
závazkůo Konec citátu o

šéfredaktor: Taky že vyhlásili, mladíku© A jestli nevyhlásili, tak vyhlásí, až
se to tady dočtou0
*ervíček: Ale jak já jsem tomu rozuměl - velmi se omlouvám - tak na ředitelství
se chodí s požadavky®
šéfredaktor: Aleale, mladíku! A kdo je ředitelství? JKrál - Vávra? Starý Vrba?
Nene, mladíku© To jsme my všichni, už vám svítá?(Červíček nechápe)
, Takže když-tam přijdu něco žádat, od koho to vlastne žádám? Sám od
sebé! A když něco žádám sám od sebe, tomu se přece neříká požadavek,
ale závazeko Už vám svítá?
Iervíček: Je to složité, opravdu se omlouvá]
šéfredaktor: To jeprávě spojování praxe s teorií©
?ervíček: Ale promiňte, že se osměluji ještě jednou - vždyt oni tam nepřišli
o své vůli o
šéfredaktor: Pletete páté přes deváté, mladíkuo Subjektivně se jim mohlo zdát, že
tam jít nechtěli, ale historická situace volala po tom, aby tam šli©
A člověk na svět přišel, a proto tu je, aby se stával tím, co země
pptřebuje, pravil George Wolkere Tak co, chtěli tam v objektivním
smyslu jít, nebo ne?
Červíček: Samozřejmě, já bych nikdy ©©.© ale kdybyste dovolil, já bych to napsal©
Šéfredaktor: No?
Červíček:

© •o

o jak to vidíme my mladí, kritickyo Nedostatek nadšení, lhostejnost

Šéfredaktor: Ano, ano, jenže to j.e váš názor© A vy si myslíte, že máme časopis
na to, abychom v něm tiskli svoje názory?
(Červíček rozpolcen0)
Vy jste asi nikdy neslyšel o Anglii, co?
(Červíček mlčío)
Tam právě na takové články čekají© Máme jim je dávat, co? -Máme
střílet do vlastního hnízda a dělat nepříteli radost, co? Už tomu
rozumíte?
Červíček: Trochu©
Šéfredaktor: Nezáleží na tom, jakáfi&ktavidíme, ale odkud je vidíme© A pak bude
jasné, že některá prostě neuvidíme © Poschovávají se nám za to, co
vidímeo Proto je tak důležitá naáe pozice, kde stojíme, protože ta
rozhoduje o tom, co uvidíme * Já například ze své pozice vidím, jak
ti lide rychle přijali naše nové zágôd^o A to že není projev nadšení?
Pojäte!

Třetí obraz ze hry Král-Vávra(vydal Orbis 1965, k dostání ještě v knihkupectví
Dilia na Staroměstském námestí)© Milan Uhde je v současné době redaktorem Hosta
do domu© Zatím uvedeny hry Král-Vávra a Devka z města Théby, knižně sbírka unikátních dokumentů Záhadná věž v Bo a několik různých povídek©

Dotaz čtenář© D .T.: Je pravda, že rozdíl mezi ěedesátiheléřovou známkou na dopis a třicetihaléřovou známkou za pohlednici jde na náklady při znovuzalepování dopisu?
OdpověS: Nevíme,jaká opatření jsou činěna v západoevropských zemích, ale u nás
jde o mýlku® Na otázku lze odpovědět i tak, že služby obyvatelstvu
jsou u nás poskytovány jen za režijní poplatek«
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Bořku!
Musím Ti napsat. Uá sportovní forma je skvělá. Právě dnes dosahuje svého vrcholu. Až se bojím o tom mluvit, aby se nestalo něco neočekávaného, l.května půjdu v čele průvodu© Poneseme bílé holubice a budeme volat Sláva! Jistě
si nás zahraniční zpravodajové vyfotografují. Jaké to asi je, octnout se, třeba jen na fotografii v kapitalistické cizině? Nevím, Bořku, není-li to příliš
ponižující. Ty poměry tam přece! To fotografování by se mělo zakázat. At vedl,
že si svou nezávislost dovedeme uhájit!
A odpoledne již budeme soupeřit se IIT.C. Je to hrozná škoda, že se nepři ječeš podívat, milý Bořkuo Sázím se, že nevis, kdo vyhraje. Já to taky nevím
ale myslím si to. Tak at je to jako tajemství, jo?
Zdraví Tě a líbá
Tvá Eva
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Po dvoudenním kopání zpozorovali hráči FC BUHUE a AW Siangu, že rozhodčí již
nedýchá a rozešli se do svých domovů. Po nedávném úmrtí A. Vařečky, který při
sneze opustit obklíčenou šatnu zadusil v kanále, je to již druhý pokus o inzuliaci rozhodčího na našich hřištích0
Po ochočení funkce
(Re) (viz listopadový Elixír) se našim chovatelům podařilo v krátké době dosáhnout dalšího úspěchu. Osobní příklad a kulturnost prostředí dokázaly změnit povahu i kdysi nebezpečného dravce*

obr. 2
obr.l
V digestoři pěstovaný zlý žralok (obr.l), který se pod vlivem prostředí změnil
na dobrého přítele člověka(obrQ2)

jľi.8torie VÔCKT je b chat á na různá sdružení0 Kromě VALSuř ochotnického divadla a Spolkla posluchačů náboženských písní existovala vždy i řada associací
nepolitických©
V dobách p kdy ještě sjezdaři a lyžaří /dále bežci/ jídali u jednoho stolu,
založíiii si bežci sektu BiŠ9 spojenou s uctíváním boha Ore /čti ore/o
/K zvykům a prehistorii sekty Bič víz rozhovor s veleknězem boha Ore v kachekra«»
novém Elixíru 1966/o
Po několika letech se postavili na vlastní nohy i sjezdaři0 A tu jejich
dlouho skrývaný gpnius dal vzklíčíti krátké leč vrcholné éře našeho kulturněspolkového života - Sboru černohorských hasičů9 jejich činům a jejich poeziio
Stalo se tak 10o ledna 1965 && kursu na černé Hoře kdyp jak pravé první
manífési SÔH "dívkám se podezřele zapalwala lýtka a šéf mravnostní policie
01
Novák již nevěděl co činí ti o Aby nedošlo k všesvětovému požáru, byl tedy založen
SČHo

Bílá holubičko

'W

fmiW^
Aktivita Sboru černohorských
•^•-.'•kJr/-V
hasičů nespočívala pouze v hašení
ožárů zjevných či preventivně pře
pokládaných, ale nekompromisně zasahovala i do sféry kulturní provozováním výpravných her na historická témata a veřejným recitováním speciální hasičské poezie
Horské vechtrovny©
z?

v

Holubičko bílá, kdepak t;
Byla jsem já v ouvrati
sedlák mě vzal opratí
Na stromě sedí koňadra
rosa ji kape m výstřih©

Bá"ba měla ráda čočku
a měla taky tečku
ale tu nemela tak ráda
jenom jí drbala záda©

Na vrcholu Sněžky
potkal jsem dva ježky,
oba byli pešky
Vť
* • V V«
¿0 život je tezky©
O

y

t

t

vV> i- • 5

.k Žij,

>Ľ
' •

Lt J&

15*' í; í

Chamtivý statkář
Rýbreoul je mocný pára
vlastní žita celý lán
I počkej ty kulaku
stejně v® to jednau přijdeš t

Když jsem šel z roboty
padl mí do boty
šváb
nespadnout do boty
tak $ysem na něho
šlápo

'

\f.
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Když potom na jaře L0P0 1965 roztál snih a členové SÔH museli sestoupíti se
svých hor9 spolkový duch je neopustilo Objekty k hašení si nalezli na Chopku,
vodáckém soustředění ve Štěkni a letní ¿semestr uzavřeli uspořádáním lilo CeloŠkolního přeboru v kuličkách
kterému .'král špeciálni Švitořinka beat,
předchůdce nynějšího kolejního dixielandu/ a slavnostní defilé čímžp jak prafcí
d
«
dokumenty 5 Í H * bylo nemálo přispěno ke konečnému zdaru l i l o CS spartakiádyo

••

Horská vechtrovrxa byla poezií speciální, ba možná, že pro někoho poezií ani
nebyla© Jejím hlavním znakem jest recitavatelnost v lyžařských botách© Samotný
původ a význam pojmenováaí Horská ve :htrovna bude v budoucnu předmětem vědeckých
badáníp nebudu jej proto objasňovat© Uvedu pouze to9 že někteří členove SČH
používali názvu Vět rovna místo Yechtrovna; spory o správnost tohoto pojmenovaní
otřásly několikráte ideovými základy hasičstva a posléze vedly aí k jeho zániku©
Po prázdninách sešikova, ideový vůdce znovu své řady v šumavských hvozdech
a jeho vysrálý společenský charm jí/Kož i třeskutá disciplinovanosť Sboru ohromily

Vodník a osoba
Jezerní v:na o skálu bije
tam za tou skálou
tam někdo zvrací©
Do noci zaznívá uchavtna melodi
nech to tam ležet
sezcbou to ptáci!

Převážná část hasmistrů se věnovala
diplomkám a odchodu do vojenské
Nf O
výslužby, část se věnovala jiné činnosti
/viz Vechtrovna z Vodňanska/*

500 účastníků III© Studentské stezky
při závěrečném ©visení na hradě Velharticích » Tyto pohnuté chvíle jsou
na věčnou památku zachyceny na eeluJvoidovém pásu*
Posledním činem SČH bylo vystoupeni
při křtu našeho Braku 11® listopadu
1965ý ve chvíli p kdy jiz byla členst*vem rozhodnuto o jeho rozpuštění© Projevem Ideového vůdce a předvedením tfáehasičské přípravy se rozloučil Sbor s
verejností©
Nedaleko Dobříše
leží Honza na břiše
Na tom by nebylo nic tak zlého
kdyby to břicho bylo jeho;

a konečně třetí část, služebně ne j mladší,, založila sanedlouho nato TASS*, ale t c
už je jiná historie©
I když po necelém roce činnost Sbora černohorských hasičů skončilap jejich
dílo nám zůstalo© A Horská vechtrovna, kterou jsme vždy pilně tiskli, se stala
majetkem celého národac Zlidověla^ by co více, jeji duch se šíří a šíři9 až je
úzko při pomyšlení, kam všude až se může došířít©
Činnost jednoho spolku sice skončila» jasné trylky našich bardů však nadále
zaznívají s hor /i odjinud/ a nic je jen tak nevyplašíj, nebot
Každá kráva
mlíko dává
a která nedává
je taky kráva!

Sepsal a Vechtrovnu
z Vodnanska9 Mariánsko
lázeňská, Suchdolska
i odjinud posbíral

darf
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7 několika posledních čísel Elixíru takorka úplnč vymizela poezie o Ne že
by jí b^lo v živote málo& to né9 ale jaksi vsak to znáte« Pokusíme se zde navázat na staré dobré poetické tradice Elixíru® K věci©
ředstavit jednoho z básníků tzv© beat gevam
sanfranciské hnutí
elní představitelé tohoto literárního smě«
ru nejsou u nás neznámí: Ferlinghetti» Ginsberg, Kerouac, Burrougha© Svý
testy vyvolali ve Spojených státech sezoní módu i velké rozhořčení® Od roku
1963 tato skupina jako taková neexistuje o Ale to jsem již příliš odbočil®
Představuji vám Gregory Corsao
-

Coreo se dostal k literatuře odjinud než většina básníků jeho zeměo Jehc
autobiografie9 napsaná s nepořádnou interpunkcí a nesoucí charakter jakýchsi
soukromých poznámek, seznamuje nás s jeho životem velmi sugestivnéo Když se narodil, otci bylo 17 a matce 16o Životem se doslova protloukal, někdy i protizákoněo V 17ti letech byl odsouzen na tři roky do vězení. V clintonském kriminále se začal seznamovat s literaturou© Jednu svou sbírku věnoval spoluvězňíim
w
se slovy: Tuto knihu věnuji andělům z clintonského vězení, kteří mi podávali
v sedmnácti letech ze všech sousedních cel knihy osvícení." 0 sobě píše: "Proni1ováného do Chattertona. karlowa
pustili mě ve 20
vrátil jsem se domů9 zůstal jsem tam dva dny, opustil jsem rodinu navždy, ale
v noci jsem se vrátil O o o
Corso ve svých básních nedbá o to* jaké vlivy z ného kdo vyčte, nebojí
se plebejskosti a nevkusu, nestará se o to, co je nepoetické, zda jsou v jeho
básních verse se sníženým napětím, nebo dokonce klišéo Je takový, jaký je. A
věří především absolutně v sebe, věří o sobě, že je básník® Z této pozice určuje, co je básnické a co ne0 Ztrátou této pozice padá i jeho poezie© 0 poezii
říká "že přichází obrovská,, v hadrech prosáklých benzínem, s kusy drátu a ohnu
tými starými hřebíky9 nějaký temný arivista z nějaké temné řeky ve mně©"
Jako důkaz přidávám několik veršů(názvy básní v závorce):
Čekám u okna,
nohy zabořené do mrtvých chic&gskýeh pašeráků
whisky, já poslední gangster9 konečně v bezpečí,
čekám za oknem z neprůstřelného skla©
Dívám se na ulici a poznávám
ty dva zabijaky ze Sto Luiso
Přihlížel jsem, jak stárnou
revolvery jim rezaví
v reumatických rukouo
{Poslední gangster)
Paní Lambardyové zemřel měsížmí synG
Viděl jsem ho v Rizzově pohřební sínij,
vrásčitou nachovou hlavičku©
Pravé za neho doslouzili zaduani msi;
pozůstalí vycházejí ven
oooooehele, taková malá rakvička!
A deset černých cadillacůp aby ji odvleklo•
(Italská extravagance)

Jenže sám tvůrrce Pravdy je nicota
A třebaže pokládám za životně
důležité aby nicota zdechla sama
Nic je tu
Nic tu vždycky bylo
Nic je nikdy nekoupený dům
Nic nepřichází po tom uličnické:
vtipu
Nic trůní na ničem v nicotě mnoha
nic© Nic král
(Poznámky po omdlení

Vzhledem k tbmu* že jsem yyčerpal přidělenou stránku, končím
ale nashledanou vlastně načtenou«
Vás Luděk Kapek

V příštím čí-

^Kladeňák"
S potěšením jsme konstatovali, že
nejenom velké deníky světového formátu,
jako Rudé právo či Večerní Praha, dostávají anonymní dopisy:
V Elixíru XI,3 jste uveřejnili píseň
o panu Aloisovi a panně Stázi o Prý vznikla asi před pěti lety*
Podle mě však aspoň před padesáti®
Kolem roku 1925 -t®j® před 40 lety ji zpívali již studenti kladenské reálky při
různých "veselých" příležitostech (výletyf
"bankety", apod®)® Je tedy zřejmě tato
píseň mnohem starší o
Kladeňák
Odpovídáme:
Je sice možné, že píseň vznikla
před mnoha lety, ale když my jsme před
šesti lety na Kladně pracovali, tak se
tam nezpívala« Z toho jsme usoudili ,že
je mladší, t®j®, že vznikla asi před těmi pěti lety«

Ve třetím čísle padla zmínka o
antikoncepčních mřížích na Sinko koleji®
V poslední době jsme byli nuceni konstatovat, že s probuzením jara se probudili
nejenom ptáčkové, ale také i vášně, a že
touha po neřeštných stycích byla u některého jedince (či některých jedinců) natolik silná, že vedla až k prolomení ochraných mřížíc S určitostí můžeme pouze kons
tatovat, že se jednalo o první případ tohoto druhu, ale těžko můžeme říci, jestli
se jednalo o případ poslední, nebol jaro
teprve začínáo

Boží soud
Co minulého čísla jsme rozdělili sto dotazníků, v kterých jsme se pokusili dotázat potg čtenářů, co je takhle zajímá© Obdrželi jsme zpět jeden
dotazník normalizovaný a jeden nenormalizovaný, t.j® jen tak na kusu papíruo
Oba názory se dojemě shodly na nelíbivosti povídky Boží soud, k líbení si
toho vybraly povícero® Z důvodů praktických uvažuje redakce, že příští dotazníky vydá na smirkovém papíře© Nyní
dáváme slovo autorovi Božího soudu:
Na vyprávěnku Boží soud nám přišly dvě kritiky, které odsuzovaly nesrozumitelnost tohoto článkuo Boží soud
je nutno číst pomalu, a alespoň nepatrně si namáhat mozek® Vím, že toto většina literatury při čtení nevyžaduje,
a proto patrně u těchto čtenářů, kterých si v občanském životě neobyčejně
vážím, jde spíše o nezvyk, než o nedostatek intelektu© V opačném případě
doporučuji filmy Romulus a Remus a
Ostře sledované vlaky® Tato díla lze
pochopit bez námahy®
-majklPopulace roste
U veliké radosti a jesté v alkoholickém opojení sdělují krumové velevážené obci čtenářské, že rozhodně
nevymřou® V odpoledních hodinách
19o dubna se totiž narodila první
krumka Míáa, takto dcera našeho spolukruma Jarouše Kučery®

Jak bylo inzerováno v minulém čísle9 vyrazila dne 31o března lete páně 196'
na den svatého Qida» kol 1 hodiny noční» z matičky Prahy skupina chemiků» v delt
s představenstvem TASSu» do našeho pivem a strdím oplývajícího Posázaví» za účelem konání APUCHU (co to je víme všichni)0 Za námi duněl rachot odstřele: bourá
ných domů a pod nohami kola Posázavského Pacifiku©
Několik málo okamžiků po výstupu z vlaku (v malebném městečku Zruči n© So,
oplývajícím spíše textilačkami než strdím» viz film "Lásky jedné plavovlásky"}9
a po zapění TASSí hymny» za břeskného doprovodu polnic©» nás čekalo překvapení
v podobě provedení zatčení o Jelikož nikdo z přítomýeh neměl Ušrum proti přišluř
níkům» byli jsme odvedeni na 00 VB (to 00 není od WC» d e od obvodního oddelení]
Ta tři naši zástupci (ten ůo troubil» ten co filmevalpřísluéníka při zákroku,
a ten co nás vedl)byli podrobeni křížovkovému výslechu» n&cež si zapsali naše
občanské průkazy» ten co troubil zaplatil pokutu 10 KOS 3S£L provozování hudební
činnosti bez povoleni a po obdrženi mnoha dobrých rad do života» jsme se mohli
vydat na další m&tn<>
Ta vedla údolím Želivky do D@lnl©h Královic, městečka to jednou v budoucnosti zatopeného vodou přehrady» kteroužto potom budeme v Praze pito Po cestě jsme
se několikrát v j&raím sluníčku oddali hmtí (nepochází od tleni»ale od dlení
na jednom místě )0 Tato idyla skončila v Dolních Eřtówiefeh^ odkud jsme se po
posilnění pěnivým mok em vydali v potu a pr&chta ů& -vyčerpávaj ío í cestu d® čechtic
(vyčerpávající asi ne tak fyzicky »jako íinančaě)o V Čechticích nás čekalo další překvapení v podobě noclehu» který jak všichni tvrdili» sajištěný být neměl»
ale on bylo Spalo se v sokolovně» která byla v prvním patře nad místním Fohostir
stvím a ještě k tomu zadarm^o Druhého dne js®e se probudili rozmnoženi o jednoho
čl ena (resp«členku}o Teto rozmnožení proběhlo celkem hladce a prtentokrát i bez
poradu» pouze dotyčná musela překonat výškový rozdíl mezi povrchem zeměkoule
v
a oknem© Ihned po začátku další cesty, vzdal 2otassemník hold 1©aprílu tím» ze
se vydal se skupinou devíti lidí sice po správné značce» leč opačným směrem©
Když seznali svůj omyl a vydali se správným směrem, podařilo se I© demagogovi
přemluvit tři nezkušené dívky a jednoho chlapce k daXčímu bloudění o V polovině
cesty se obě skupiny spojily» díky tomu» že první příliš dlouho pečovala o svůj
břich a byla dostiženaQ Mezitím třetí skupina» která se původně vydala správným
směrem pod vedením l o traímistm» také zbloudila» takže ke spojeni (kopulaci)
dočlo až v Naceradei» kde a£l být zajištěn další nocleh o Jak se však ukázalo»na
rozdíl
prvního zajištěn skutečně nebyl a tak jsme
nakonec po dlouhém jedná
ní spali v polepšovaěo Odtud nás naštěstí již ráno propustili a tak jsme pochéov Bii dál » směrem k hlavnímu cíli naší cesty» tojo k tajemné hoře Blaníkuo Po vý~
itupu al na sany vrcholek jsme se sice pokusili v nitru hory chrápající rytíře
probudit» bohužel však z důvodů, kter*' byly uvedsny v minulém čísle» spali tak
tvrdě, že se pokus nezdařilo Jelikož ve výprave chyběl 2o traímistr se svou vrtneu soupravou» byli jsme ochuzeni i & to nalesiště piva0 Zat$ však se nám poda~
řil* vylézti na rozhlednu» odkud jsme mohli zkušeným zrakem obhlížet okolío Pod
rozhlednou jsme si pot^m sapálili malý» frvšak náš táboráček» kterým jsme čelili
nepřízni počasí» nebot uačal padat sního Po zkonzumování patřičného množství potravin a po zapění několika písní» jsme se odebrali směrem na Vlašimo Jako na od
šksdnění za neprobuzení rytířů m dvěna lapkům podařilo zabít sv© Václava (blíže
viz dokumentární film) a po dlouhém a vyčerpávajícím čekání ¿sme se v Kondradfei
dočkali kostelníka» který nám ukázal románské malůvky v místním kastele© Dále už
zbývala jen cesta do Vlašimi na vlak» která proběhla rychle sa vydatného zpěvu
a řvaní přítomných» za což jeden doplatil dočasnou ztrátou hlasu© Cesta vlakem
uběhla v klidu, až &a křik průvodčího »který nás v Praze na Hlo
budil (ono být
buzen ve 2 hodiny v noei není nic příjemného©
_
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Historický význam A-trasy ve světle nových poznatků

V posledním čísle Elixíru byla jakási zmínka o sudech, potažmo dunění a šíření slávy• Tato zmínka byla uvedena v povážlivé souvisLc^fti s A-trasou.
Nuže, jak bylo vyřčeno, tak bylo vykonáno® Ihned po výstupu z vlaku, shromáždil jsem své věrné abstinenty v poctu devatenácti a zatímco ostatní se pokoušeli najít v šest ráno otevřenou hospodu, vytvořil jsem A-trasu. Zpočátku jsem
kráčel v čele, avšak již po několika metrech jsem svůj oddíl takticky přeskupil
vytvořením osmnáctičlenného předvoje, čili tzv. Ztracenců. Sám jsem pak vytvořil
zprvu jednočlenný, později dvojčlenný hlavní voj a jako stcžejní Ckol jsem si
vytkl, zásobování předvoje metodickými pokyny, jakož i hesly jako Perlivá šumivá
ovocenka - pramen zdraví z Posázaví, Jenom kofola dokola! a Za vyšší obsah nealkoholu v krvi !

i
Tato strašlivá armáda vnikla do města Zruče nad Sázavou, jakož i do dalších

měst, městeček a vesnic, kde šířila slávu TASSu a nealkoholických nápojů» Díky
náročné ideologické přípravě dokázali naši příslušníci dokázat zručskonadsázavským
příslušníkům, že naše společnost se kromě příslušníků skládá též z abstinentů,
kteří však naší společnosti neškodí, ba spíše naopak.
A proto je jako stěžejní úspěch A-trasy a vůbec celého TASSu možno zaznamenat,
že od 31«března se za veřejné pití mléka ve Zruči nad Sázavou nezatýká.
I.demegog
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Nevalná hromádka, proběhnuvší ve čtvr-

tek 13.TV. v hospůdce Hospůdka, byla pamětihodná a zvláštní z několika důvodů;
byla první nevalnou hromádkou v historii TASSu, na které došlo pivo a byla to
také první nevalná hromádka, na které se diskutovalo o pečení prasat. První
zvláštnost patří do Černé kroniky, druhá do oddílu Víte,že... Do TASSího chlívečku (CHLÍVU!) by patřilo spíš to, že se členstvo (to jest představenstvo) spolu
představenstvem (to jest členstvem) usneslo na tom, že by se mělo něco dělat.
V souvislosti s tradičním vývozem volů do Němec, uspořádá i TASS pro své členy
vycházku do Drážäan. 0 tom, že nejsme takoví volové jako předci, svědčí skutečnost, že původně požadovaných 300 volů plně nahradí asi 50 pochodujících. Vše
se odehraje mezi 12. a 15* květnem.
Jako dolší TASSí jucharajda budou uspořádány kuličky (16.V.), tentoktát bez
oblíbeného Kentaura, kterého hnojari unesli do Suchdola.
Dívkám, které hodlají na kuličkách zvítězit pomocí čar a kouzel oznamujeme ,
že pálení čarodějnic se koná podstatně dřív, a to 30.4« na blíže neurčeném místě.
Kuličky se konají opět za školou, a jsou rozšířeny o kategorii Mechanických vrhačů kuliček (MEVRKU). V této části diskuse se ukázal nedostatek piva kritickým,
takže nevalná hromádka byla přerušena, odročena, odložena a skončena.
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'30 málo
Začátkem roku 1961 přišlo několik běžeckých ®adšen@ů, v Sele a KoWichterlem
poUa-ákottf s návrhem, uspořádat masový přespolní běh, jako celoškolské předlo Běhu MFo řSU byl tenkrát v dosti svízelné «ituaei a tak byla každá akce
tanao Původně se měl závod konat ve Hvězdě, asi v místech9 kde se běhá Mikuiřský slalom© Z toho však sešlo, vzhledem ke značné vzdálenosti od objektů
-CHTo Přímo ideálni míst© bylo pek aalazen® v prostoru bývalé cihelny na Kotv
are e kde se konalo všech sedm ročníkuQ Sportovní stránka závodv V ' i -počátJ
j poněkud odlišná od soucasnéo Všishni "chrti" běželi dvě, nebo (
-.i a zá
od na jedno kalo byl doslova manífestašním během chemického stucV
Šlo
^edevším o srandu a tato kategorie bývala tradičně nejlépe obsazená« Napřo na
cartu IIo ročníku se sešlo dokonce 150 lidío Celá atmosféra závodu byla dale^ méně závodní a Slátá kedska byla pro většinu chemiku tím, čím začaly být *
pár let později Kuličky© Nechyběla samozřejmě kapela a řada transparentů,
w
apřo "Zlatá kedska bude zahájena slavnostním odstřelem prof© Bílka aj©( prof©;
»ílek se letos poprvé¿¿ks startér nezSSastnil-byl mimo Prahu)0 V propagaci
ohla 2iatá kedska směle kosskurovat Kaohekranu a nebylo studenta VSCHT, který
ý o ní nevěděly což se o posledních ročnících rozhodně nedá říci© Letos byla
Lata kedska poměrně dost brz*^ pozdější termín, asi v polovině dubna, by vyvoval daleko lépe© Rovněž by se v budoucnu v době závodu neměly konat žádné
ednášky, cvičení9 schůze a výuka TV© Doufejme9 že osmy ročník Zlaté kedsky se
stane podnikem přitažlivým pro široké masy dejvického obyvatelstva^ a: že
la VSCHT nebude studenta* který by se na ni nepřišel alespoň podivato
Jak
f

BASKET
REPREZENTAČNÍ MUŽSTVO VŠCHT bez námahy postoupilo do finále přeboru Prahy®
Tam postupně porazilo FEL 73*65 a 74*71 a FTVŠ 72:60 CH<K1?50O Tím si VŠCHT zajistila účast v přeboru äech,kam postupují nejlepší dva celky z Prahyo Poslední
utkání se hrálo po dohode bez odvety a podlehli jsme v něm VŠE 78:83 (35*39)*
Naši nastoupili bez pivota Lízálka (exkurse) a přes výborný výkon rozehravaču
se neprosadili proti třem dlouhým soupeře(Blažek, Douša, Zedníček)o VŠE se tím
sice stala přeborníkem Prahy, v plném počtu je však k poraženío Boj o důležitější titul je teprve před námi®
' Ve STUDENTSKÉ LIZE hraje mužstvo Slavie Chemie® Po loňském druhém místě
bylo podzimní páté místo v A skupině určitým sklamanímc Zjara už se podařilo sehnat tělocvičnu k tréninku (aČ bídné kvality) a mužstvo dosáhlo těchto výsledků:
s AMU 56:51, Strojní (loňsky vítěz) 57:63 a s Lékařskou 72:51o
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* Jako každoročně stráví i letos v červenci asi 200 posluchaÄc I^ročníku
část svých prázdnin ve dvou desetidenních letních výcvikových kurech , které pořádá KTV v Červené nad Vltavouo V krásném koutě jižních Čech, nedaleko Písku, uprostřed lesa, na břehu Vltavy se dostane děvčatům ve stanovém táboře, vedle romantického pobytu v přírodě i základů plaveckého a vodáckého výcviku, odbíjené
a pasáka, lehké atletiky, střelby ze vzduchovky a malorážky, badmintonu, stolního
tenisu ajo, všechno přípravnou a soutěžní formou©
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Celá nápln je zaměřena k tomu, aby se děvčata mohla naučit využívat tělesné výchovy a sportu k uchování duševní a telesné svěžesti a neponechávala vývin
svých proporcí jen náhodě» matičce přírodě a matičce kuchařce®
e letnách výcvikových kursů pořádá KTV v letních měsících ještě 4 kur
sy KanöT
cké na Vltavě, Lužnici a Hronu pro ty posluchače, kteří absolvovali
aleapHfe^ ní výcvik v povinných hodinách tělesné výchovy, dále dva kursy pro ne
lovensku v Rajeckých Teplicích a dva kursy vysokohorské turistiky ve
plavce n
tracho
i' —
«i, '
Vysokých
nie*
CO M l PRÁVUJÍ
zahájení jarní hry (150-200 hodin)
-konec dubna:
první rolo, přístupné všem zájemcům Nejlepší
budou pozváni
soustředění a dalším kolům přeborCu
-28olV« - 3oV
přebor VŠCHT a Slavia Chemie Praha muzu i zen

senymi

uzstvy Slavie
Studentská li

ČASOPIS

ifikace pro účast na Univ
eme 6 medajlí z roku 1965
s Tunis (družstvo

Pro vnitřní potřebu VŠCHT vydává SR ČSM
Ročník ÍX, číslo 5o Vyšlo v dubnu 1967
Šéfredaktor: Josef Dneboský
Rubriky: Kultura František Kočovský,
vnitro Josef Štěpánek, TASS Zdeněk Popel,,
sport Petr Polák, se svými kolektivyo
Maluje Vladimír Cetkovský.
Redakce sídlí v čodvo. 192, VŠCHT II.
Praha 6 - Dejvice, Technická 1903

Zachovej nám, Hospodine,
Císaře a naší zem!
Dej, at z víry moc Uu plyne,
Aí je moudrým vladařem!
Hajme vždy koruny Jeho
Proti nepřátelům vše
Osud trůnu Habsburského
Rakouska je osudem!

Stůjme k sobě každou chvíli
Svornost jenom moci dá;
Spojené kde vládnou síly,
Snadno vše se vykoná®
Když se ruka k ruce vine,
Pak se dílo podaří;
ftíš Rakouská sapgisiftei
Sláva vlasti, Císaři!

Plňme věrně povinnosti,
Chraňme právo počestně»
A když třeba, s ochotnosti
V boj se dejme statečně!
V paměti povděčně mějme .
Sláfcu vojska vítěznou;
Jmění, krev i život dejme
Za Císaře, za vlast svou!

Císaři po boku vládne
Rodem, duchem spřízněná»
V kráse, kteráž neuvadne,
Císařovna vznešenáo.
Bože, raciž rozkvět nový
Habsburskému domu dát.
FRANTIŠKOVI JOSEFOVI, '
ALŽBĚTĚ rač požehnat!

V

Čeho nabyl občan pilný
Vojín zbraní zastávej;
Uměním i vědou silný
Duch se zmáhej, jasně skvěj!
Bože! slávy rač popřiti
Žehnej vlasti milené:
Slunce Tvé necht v míru svít£
Na Rakousko blažené!
4.

Jsou věci, které jsou nadčasové«, Hapríklad hloupost o Nadčasovost nelze vyjadřovat jen. tak lecjakými slovy<> Pod velkými slovy si každý z nás představí něco velikéhoo Třeba velkou psychiatrickou léčebnu® Proč jsem však k tomuto účelu vybral právě tuto skvostnou a zaslouženě zapomenutou píseň? Abych neublížil
cítěnígřádného ze čtenářů, prostě, aby se mohl smát každý® Nebo také smělo Jeden druhému máme vyjít vstříc® A teä k vlastní písnic
Hned v první sloce lze najit pleonasmus - at je moudrým vladařem® Nebot
vladař vždy musel být moudrý, al byl jakýkoliv® Na to jsou zákony® (Pleonasmus to je, když se říkácchudá služka nebo bohatý milionář, nebo jsme všichni
pro) Naopak další část, kde se hovoří o hájení koruny proti nepřátelům je neúplná® Hájit něco proti nepřátelům je možná těžké, ale uhájit totéž proti přá«*^
telum bývá prakticky nemožné® Toto opominutí je celkem pochopitelné; kazilo by'
to požitek každého občana ze zasněného pozoru®
V druhé sloce se mluví o chránění práva, a to cestou počestnou® Na první
pohled je dosti těžké pochopit, co má čest co společného s právem® Právo se
jaksi vždy chránilo samo pomocí právníků a policie® Smysl tohoto spojení je
však dán výrazem "vzdát čest"®
Dále se zde říká "jmění, krev .i život dejme", ovšem hned v následující
sloce jsme upozornováai na mír v zemi® Z toho vyplývá, že běží pouze o jmění,
něboí druhých dvou věcí je třeba jen v době, kdy se bráníme na území jiného
státu®
Poslední sloka je již spíše jen zákusek nebo moučník po předchozím
textu, kde se dovídáme, že s rozkvětem čehokoliv to není tak horké, jak to na
první pohled vypadá®
a
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