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panu předsedovi vlády dopis, jímž se vzdává» svého
pras&ďen"- •.. ' t c • ..•••> i s e r>: Vša9 toych s© s láni jako president
roslouSilooc ' • i-r
- lnou' sov i i t hi-tarie^a r shodne spravedli=?
vôboo Keruv>..<;:•
••• '• •»•ví.5
xu-5 o&oirš a, &?.e kořeny národa tkví
pev»á v'
-","'o :'«!?*<.>.•
tŕeäir-í všechnu svoji starou
9
roňovoy. t xxp
.:
fa
---j to ve hvých ? jiicvch- .učinili již tolikráte
a koruna opět -->
v r:ovýni r..£olestní Obracím ae aa Vás na. všech
ny •»' vřalv>B přísním
t* s>rdc« jdoucí vyrvouj Vlast Čechů a Slováků je
opravdu v neb«?;peČí a ty' h by v nefc-r spětí větším$ kdybychom v této chvíli
nestáli navíá,:*® prs. srh*, ve svornosti
Je-inoté a 'f Iné mravní sil®
sobě navzá,;
iddanych iái0«o Obracím ae na v« -hny kruhj obyvatelstva,
rojníky, dělníky, střední vrstvy e. xntelÍK^-;i sachgvsjte klid a svornost
jednotu a oddanost i vzájemnou lásku k sobe„ netoť •= jak Masaryk říkával vlast8 stát «. národ, to jste Vy všichni na-z- n sto.p •• na své rodné půdě
Odložte na čas všechny své spory a den-:, malé -.w.;. a spojte všecko úsilí
k jedinému äsr/., jedinému cíli« k .-. ječné prac> pro vlast a stu-';.««.
Končí?/? -výrasem opravdov ho př.eévéáčeuíl výrazem své hluboké víry ve věčnou
síl"', a pevnost uaše. o nár da,
jeho energii» houževnatost, vytrvalost a
hlavně v je o víru < ideál'• • • kosti, v *
sv-> "•dy, prf»& a spravedlnostis -a něž ^ kra-e b j-v& 8 za něž tolikrát trpěl a » nimiž vždycky
znovu zvítězí 0 I já jae* pv•<* ně
j alo A žustan " jim věrenc Neopouštím
Joä v bouřio Věřím naopak, že v -cto hv
je tato má obě| politickí
nutná, i když neznamená, že bych zapomně na svcu povinnost pracovat jako
občan a vlastene© dálo
Přeji Véhí všem, pře': republice .přeji národu, aby se dočkal brzy
lepších dnů,
y žil, vzrůstal i vzkvétal znovu ako krásná ratolest
lidského vodu
jeden .'- ušlechtil«- , krásnych národů evropských«
Buäte všichni zdrávio"
To-»*-'- ¿e závěr řeči, kterou pronesl president republiky Eduard Beneš
v okamžiku, kdy podal demisi a cdchazi do e x i • • • < , • • • «<>• «••••«•••••«
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F E R D I N A N D

P E R O U T K A

t Tak nebo tak,Borový 1947 Str. »131-13*.

Stále ai říkáme,že musíme vymítit fašismus a z® "Hitler • nás" musí zenřít.A rovněž stále otálíme & váháme jasně povědět,co ae má rozumět pod slovem
fašismus. Není tak aniého řečníka, aby aspoň jednou týdně necitoval tento p«Atdavak odfašiaování,a není mezi námi osobnosti tak velké, aby rozhodla, co tety
z toho vyplývá pro nade jednání. Mluvit neustále o cíli a neurčit blíže ten
cíl, to není možno, to znamená, že ei počínána povrchně. Jsme na nejlepší cestě anižit "překonání fašismu" na>řrázi baze všeho obsahu.Dokonca ae někteří
lidé, i spisovatelé, přímo vzpírají snahám definovat fašismus. Když jednou byl
podán takový návrh, povstal spisovcttíl a nazval ho - duchplností. Jak vidíte,
ještě, jako před sto p&dssáti/lety ?/" právě tam., kde chybí pojmy, tam dostaví
se slovo v pravý čas".
Přispělo by k zvěčnění našeho veřejného života, Ldyby řeči b překonání
faáiamu byly zakázány, dokud gi neřekneme, co to znamená. Jinak, se ještě dlouho
budeme podobat vzpěračům papírových závaží. Každý novinář, kiždý řečník, který
užije toho healHj měl by být zavázán vysvětlit, co tím míní. Neučiní-li tak
dobrovolně, vstaňte a žádejte to po něm.. Nadsjte se krmit sousty, připravenými
na. půl z prázdna a na půl zo vzduchu*
Bůh ví, - nebo trn' čert vi ~ proč jsme v definování fašismu tak liknaví.
Ješt& s našich rukou nesešel rach želez, ktsrá jer«, nosili, jeStě - jako když
přejde- déši, zůstává pára - zbyl?, živ;í vzpomínka na útrapy, poníženi a otroctví.
Ještě se můžeme dohodnout. FaHsrnus a nacismus jsmu poznávali 1. z knih. - kdo
chtěl, 2. ze života — i Kdo nechtěl. 0 ničem jsire nuc ně nenasbírali tolik materiálu jako o tomto. Nic nár. nebylo dáno tok důkladně probádat«
Můžete - chcete-li - otevřít Kitlsrův "Mein Kampf' j tento autor přece
musel vědět , co je fašismus :
" Jako žena, jejíž cit je íiéně určován důvody abstraktního rozumu než
onou. nedefinovatelnou, eitovou touhou po doplňující sílu, a jež proto raději ee
skloní před silným, než aby ovládala ul bocha, miluje také dav více vládce než
prosebníka a cítí ae vnitřné více uspokojen uč^nim které žádné jiné vedle aebe
nestrpí, než přijetím liberální svobody."
"Není žádný princip, jmž, objektivně pozorován, je tak správný jako
parlamentámí ".
"Nesmíme zaneřááovat už dětská .írdce icletbov objektivity t akr ve věcech
uchování vlastního Já."
"Vůbec pozůstává umění skutečně v- lkího vůdce lidu ?a všsch časů v první
řadě teké v tom, aby nerozptylov 1 pozerno t lidu, nybrz koncentroval ji vždy »a
jednoho odpůrce. Patří ke genialit* velkého vůdce, aby i ty odpůrce, kteří k sebě nepatří, ukázal jako příslušník/ jedná k-tegorie, protože poznání různých nepřátel vede u slabých a nejistých povah přiliž lehce k počátkům pochyb o vlastním
právu. Hned sa dostaví objektivita a vznikne otázka, zda opravdu všichni ostatní
jaou v neprávu."
"Hlavní předpoklad boje zbrsjíčmi holého násilí je a zůstává vytrvaloat.T©
znamená, že jen v trvale rovnoměrném užívání násilí spočívá možnost, že umyal ae
podaří. "
"Jakmile vlastní propaganda připustí, že také na druhé straně existuje
třeba jen zdání práva jsou už položany základy k pochybování o vlastním právu."
"Že chytrým a vytrvalým ušímáním propagandy se může lidu vymalovat i si
nebe jako peklo a naopak nekbídnější život jako ráj, o tom neměl Němec dosud
ani tušení."

To je tedy fašismus, jak stojí v hlavní knize psáno» Ale jak bychom o něm
nevedeli více přímo zé života? po oněch několikaletých kursech, kdy vládly smrf-,
zmrzačení j o.: ..»upení» týrání,, ztráta svobody ? Důkladně víme, - co je fašismus :
zanícená., zjitřená vůle k.moôi t sbírání nespokojenců a ctižádostivou ze všech
koutů a odsunování aturosti, co s takovými lidmi, až na druhý den po vítěiství ;
postaveni rozumu pod cit-; tak vytrvalé vtloukání předepsané idéje do hlavy, až
v ní nezbude nic neš stranická spolehlivosti povýšení pspagôhdy nad pravdu a
organisace nad ducha?, antisemitismus| systém jedné strany j lstivé výklady, že
nesvoboda na konec přece m je svoboda.; boj proti korupci nejdříve a obohacení vůdců potom; umělá hospodářská konjunktura na státní útraty; okázalá, honosná režie schůzí a s jí ?.důj vysoké boty a uniforma * teror. násilí jako hlavní
prostředek, týrání vězňů i vyě"třov£Kv?hj cyhiarňus k svobodě, dobru a životu
druhého; chtivost a loupení majetku-; evá dní poch . > d f ní« «<•> autoritě, katastrofální vyvrácení lidského druhu z toho místa, kam
] postavilo kritické devatenác-y
té století i nálada únavy z užívání vlastního rozumu, jak ji vyjádřil básník " Já dlouho jel a nyni s chuti slezu, a -zakle to ;:;ne třeba do pařezu"; boj proti
objektivnosti ä neúcta k inteligenci; vítězství revolveru nad diskusí; posměch
humanitě; spravedlnost vyrvaná z rukou soudů a vložená d? rukou libovůle; výroky jako i "beru spravedlnost do svých rukou
"trestní akci podle vlastního uvážení jsme rozšířil"; "nemám co zkoumatf jestliže některý z těch bořitelů,
štvášů a traviěů studní byl postižen osudem příliš krutým"»
Vy, kteří jste to poznali í není to fašismus ? Různé jsou politické, hospodářské a sociální stránky fašismuo Ale má hlavní rysy, které dávají základní
podobu - hnusnou - celé té změti» Má svo\. poznávací známku. Jest, jí cynické,
surofé, nelítostné zacházení a člověkem a 3 toho vycházející nedbáni práva»
Snížení lidské posice na postavení všia Kdo surově zachází 3 člověkem, je fašista» Kdo nedbá lidských právs js fašista» Překonáváti fašismus znamená toto
překonávat!.
Jest možno postaviti krátkou a-přeee vyčerpávající formulku j nejsme faěi.v
ty, pokud uznáváme lidská práva a jsme ochotni se' pro ně exponovat»
"Působení propagandy musí vždy arr.ěřovat více k citu než k tak zvanému rozumu o Každá propaganda musí být lidová a musí své duchovní niveaá zařídit podle
chápavosti nejobmexenějš ich z těch, na něž ae hodlá obracet« Tak bude nutno její
čistě duchovní výši postaviti tím níže, Čím větší má být masa lidí, jež chce
zasáhnout» Jestliže však jde ů to, aby působila na celý národ, pak nemůže byt
opatrnost při vylučování pří'! iš vysokých duchovních požadavků nikdy dost velká»
Úspěch je nejlepší důkaz pro správuost nebo nesprávnost propagandy a ne uspokojení několika učenců nebo estetických mladíků"»
"Ukc-em propagandy není odvažování různých práv, nýbrž výlučně zdůrazňování toho, k+.erého právě ona zastupuje, Nemá 'objektivně zkoumat pravdu, pokud je
příznivá někomu jinému, nýbrž ustavičně sloužit vlastní pravdě"=
"Jakmile vla'stní propagandy připustí, že také na druhé' straně existuje
třeba ien zdáni práva, jsou už položeny základy k pochybováni o vlastním právu".
"Že chytrým a vytrvalým užíváním propagandy se může lidu vymalovat i samo
nebe jako peklo ä naopak "ne jbí dně jsi život jako ráj, o tom neměl Němec dosud
ani tušení"»
"Siřle politického reformního hnútí nebude nikdy dosaženo výchovnou prací
nebo působením na vládnoucí moa»ost:;.s nýbrž dobytím politické moci» Každá světem hýbající idea má nejen právo, nýbrž i povinnost zajistit si ty prostředky,
které umožňují provedeni jejich myšleneko Úspěch jest jediný pozemský soudce nad
právem nebo neprávem takového počínáníc"

O. í-MfcUUCŠEk.

yhľt AÍOVCU
Kdo vymyslel ta dvě strašná slova s

bu ieme jednou balvan

Zachovejte klid !

obrovský balvan klidu,

Má pravduI! ky mánie pravdu,

porostlý vzácnými mechy,

a proto zachováváme klid,

a na něm vyryto bodly,

šlape vám někdo po ní

že zachovali j3me klid,

zachovávejte klid,

pokud jde o mne, až umřu,

chvějí se vám ví;ka?

přísáhám, ani svalem

zachovejte klid,

nepohnu v kamenné tváři,

kalí se vám zrak?

já pro jistotu už nyní,

zachovejte klid,

pohrdaje a mlčky,

derou se vám slzy do

JČÍ?

se semknutými Ú3ty,

zachovejte klid,

se zaiatými zuby,

v žilách se vám vzpouzí krev?

uraženě a vztekle

zachovejte klid,

zachovám též klid,

ve žluči tane vám tělo?

my básníci jsme s vámi,

zachovejte klid,

vy budte s námi zase,

jazyk vám ztěžkl v ústech?

věže j3ou naše kopí,

zachovejte klid,

oči jsou naše hrozba,

najíždí na vás tanky?

mlčení drásá nám nitro,

zachovejte klid,

a ticho na nás křičí,

že děla na váš míří?

budftme možná sami,

zachovejte klid,

nebudeme však ničí,

mrtvého přivezli syna?

dokud nám zbude dech.

zachovejte klid,
že bratři vás smrtelně tisknou,
a příliš na svoje prsa?
to nic, jen zachovat klid,
že řítí se vám krev?
zachovejte klid,
že žížaly vás žerou?
že hlavu zvedl had?
my usyčime hada,
jen zachovejte klid,
že vždy jsme ostrov klidu,
sto, dvě stě, tři sta let?
můj lide, to chce klid,
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Jak se státi mučedníkem ?
Jak? Chceš-li se dobrat zaručeného úspěchu, staň se novinářem !
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ďOŽádost í
Oktrojírui pomaličku, /Zpívá se jako "Pi synáčku pomaloučku",
oktrojíruj pomalu,
Erben 11,208/
máme málo dvacetničků,
máme málo dolarů.
i
oooodpoveä i
"Národ sem národ tam,
kanóny střílejte !
Však my vás potlučem,
nic se nestarejte
Jen drzému nespokojenci se tato pokorná suplika může zdáti nedostatečně zodpo
vězena, leč najde se i takový, který nahlas zavzdychá :
teNĚ SE, MNĚ SE, MNĚ SE VŠECKO ZLIÁ,
io o ů o a
islně se, mně se, mně se,
Škoda je těch Časů,
mně se všecko zdá,
když jsme povstali,
^když jsmo konstituci
ž s pan o „ o o o o Bo/vhodně doplň dle Vlastního
ve snu dostali i
o ústavu hráj uvážení/
škoda je těch časů,
mně se, mně se, mne se,
když jsme povstali,
mně sc všecko zdá,
že jsme my vás neznali t
že o konstituci hrá:
měli j sine vás znát,
to obležení
na fůru vás dát,
nadarmo není,
za hranice vyjet,
to se časem svým v robotu změní!
tam
vás vysypat!
Mně se, mně se, mně se,
okoda je těch č asu,
všecko zdá,
když jsme povstali,
že o konstituci hrá !
že jsme my vás neznali!

K tomu zbývá už jen dodat, že zatímco Jáchymov leží jen několik desítek kilometrů od Prahy, poněkud vzdálenější tyrolský Brixen má zaručeně zdravější kli
ma a mimo to se vyznačuje měsíčnými nocemi vzbuzujícími, zvláště pak u citlivějších typů, jistý druh inspirace, presentovaný v příslušné odborné literátu
ře přídavným jménem "konšpirační"»
__
Ncdostalo-li se ti toho štěstí navštíviti alespoň jedno ze zmíněných lázeňských zařízení a nestřilí-li po tobě právě někdo, či neplatí-li. zrovna zákaz vycházení, s£;olčování, sdružování, Či jiný, můžeš si i ty s námi zazpívat
jako j "Když jsem šel do Prahy za jednou pannou" ,
MY POLE OftEME
My pole ořeme, jiný tam seje,
my ae klopotíme on se nám směje,
počkej, ty šelmo, nebudeš klidit,
však my se nedáme věčně jen šidit!

AÍ je tak nebo tak, přec nějak bude,
pro těch pár lúmpáků národ nezahyne:
pro jtdno kvítí slunce nesvítí,
však my tě poradce nechceme míti.

ŕ

KSJBL Havlíček Borovský CI získal v galerii národních trpitelů čestné
djsuhé místo hned za Janem Husemo
Trnový Kěnec na rakvi s mrtvým publicistou se stal jednou pro vady symbolem,
který ozařuje svou slávou a naplňuje dojetím i ty, kteří tu rakev pomáhali
připlavito
Než si řekneme9 jak se chovat k národním hrdinům za živa, připomeňme si maličkost jež by snad mohla povrchnímu pozorovateli uniknout» Je to jen prostý fakt
že ve znaku tohoto národa je už nějaký' čas zvíře, jež sice během doby kdesi pe
tratilo cetku, které se v zasvěcených kruzích říká královský znak svrchovánostij, nicméně byl bohatě nahrazen hvězdou osvícenství, která nás s vyšším požehnáním provází i těmito dny coc»*»«*
Hajej, hajinkej,
já tě budu kolébati,
proto můžeš sladce spáti,
Pán Bůh xi dá krásný sen,
svobodinko spinkej jen»

Hajej, hajinkej,
kdybysi chtěl pořád běhat,
mohl bys padnout do tei.ats
já tě nedám zlatinký,
ani za svět celinký.

Hajej, hajinkej,
český lvíčku, spinkej, nynej,
ty jsi můj a žádnéj jinej,
budeš-li pokojně spát,
dám ti masíčko papat.

Ha jej, hajinkej!
Budili se mne Rus ptáti,
selili můj lvíček už spáti,
řeknu s Bubáku, jdi dál,
by se tě lvíček nebálo

Hajej, hajinkej,
Až tě moje pohlzení
k mírnějšímu vibudí bdění,
zlaté vyjde sluníčko,
spinkej moje hlavičko !
+++
Epigramy KořLBorovského» Z ostrcvské Nové svobody 8«září 66.
Nejsi-li Slovan, nejsi Čech
Jsem=li Slovan, jsem-li Čeh,
co se na to ptáte ?
Jsem4li s vámi, proti vám,
což tak o to dbáte ?
Zde můj pevný úmysl je vysloven s
věčně vám chci býti '
ve všem neroven,
a náleží»li jméno
"člověk1" vám
člověčenství milerád
se odříkáme

Oznámení
V Evpopě se ztratil
před dvěma sty lety český král,
žádá se uctivě,
by ho, kdo ho najde, odevzdal
v Pětěrburgu iiikuláši cáru,
dá. mu za to bečku kavijáru.

České hlava
"Česká hlava stěnu proráží",
to jest moje naděje i víra
o kterouž se v bouři nesnází
národ č-sský pevně podepírá*
Čech nezoufá nikdy, v nejtužsím
neštěstí davu
spoléhá se na svou
staročeskou tvrdou hlavu
A pokladu toho, jemuž rovna svět nezná,
měl bych se odřeknout se jenom já 1

Tak svornosti té vaší
tajný smysl zní
"Dělej ty, co cheme my".
U mne teay zs3e svornost
znamená
"Dělejte vy, co chci já,:s

Svornost

Věc národa.
Vzpomínám, jak jsem př. dvěma loty v noci v chodbičce vlaku uhánějícího
" Moskvy ¿o Petropavlovslc.: potkal vrávor ..jícího muž- v pyžsuvm« Muž mas. uchopól svými modvěáíaá tlapami kolům ramen, • vdechl mi vůni veákerá zkonzumované vodky do oblič-;:>. "Odkuda ty ?" "
československa'"'. "Jsme bratři!
Za války i srno spolu bojovali proti Hitlerovi, teä spolu bojujeme proti cslemu svěxu". Bylo mi tehdy smutno, protože js&m věděl, že mu nemohu říci,že
nemám v úmyslu bojovat proti c-lérn svete. A t «? je mi r-rutao ještě víc.
Teprve + eď isea i-o ^i" \io~-- *. p :.<;Ojpít h
•
_ v opi. • ,'vý,', sJ r*ech»
Dc»«roľ La «.-i • .iv
.. t. ¡aryk.
'V~lký Kluk můíe malého b-ia chránit
io
taková kooperace jakou nabídl ten vlk Červené- karkulce"* Díky
velkénn Sv.-.-ii inu politikov i". tři proro?.<é a mouíré wěty. Avšak ta r taná
"kdyby", ty vatné návraty do ¡uiaul.-J3ti nás nos-, itítí. Chladný politický kalkul
nwvyaniyá pro nás přiliš vábně, a .dává důvod k optimismu. lleaovolmc však,
aby ohldný kalkul 3«-.stia.il nárcdni ..rdost & o.it. Perspektivy nejsou nijak růžové, bojme se vsak raději křivých cest a kompromisů» Dobro vychází jen
z čistých rUkou.
Arnoštek 26.8.

NORMALIZOVáNI BYII:
A tak teda normalizace, tentokrát chronologická< Nastoupená cesta co nám sdrrvo
a úspěsně rozvijí.«....«».
místopředseda vlády Ota ¡*ik nn vlastní žádost odvolán i.září,
Dr. František Kriegcl předseda IJV řlF, člen PÚV KSČ
Dr.Čestmír Císař

tajemník ÚV Kcfi a předseda České národní rady

nyní už jen předšed*. České národní r-.dy
kinistr vnitra J.Pavel
ministr zahraničí J.Hájek DrSc.
Zdeněk Hejzlar ředitel Československého rôžklusu a J. Pelikán, ředitel
Československé televize odešli '¿j*S.1S68
Čes.zástupce v OSN Dr.Mužík byl 27.9« nahrtáon Jr.Zdeňkem Černíkem
Zbývá jen dodat, že se tento seznam radostmi rozvíjí a domníváme se, že
ani do budoucna nebudeme mít nouzi o jnéna do této nové rubriky.

.•i 1 i ifit .

-1.J i 'i' *

I.3RPH&
V Čierné nad Tisou, skončilo jednání mezi politickým byram ÚV KSSS
a. předsisdnictv M TjV KSÔ. Vo vydaném komuniké projevila sovětská strana
plné pochopení prc samostatnou cestu KSČ a společně byla navržena společná schůzka pěti signatářů varšavského dopisu

Č3SR.

2.SRPNA
Alexander Dubček v rozhlasovém projevu zdůraznil úapěsrté výsledky
jed&áaí v Či f.rné. Výchsdobarlí nský tisk jako posl aní pokračuj o v útocích
preti Českoslovinsku«
3.SRPNA
V Bratislav?' se uskutočnil
Poláka ,íik\áarska

schůzk

" ŽUstíL

/ČSSR ,SSSR ,NDR ,

Bulharska/. Bylo vydáno prohllíeiíí,. v išn '' se poivrzu. -

•je právo kemuaietických stran n* suverenitu a vlastní c¿stu.V Československu bylo prohlášení pro nejasné formulace přijatc

rozpačitým uspokojením.

4.SRPNA
Alexander Dubček

-.načil

ro "-lijsovén a televizním projc-vu brati-

slavská jednání 3a krok k zlepě ní

tahů mezi ČSSR ; socialistickými ze-

měmi .Současně vyzýval ks k ľ d

Iší práci.

p

5»SRPEN
ozbrojených s ; l s'tátô Varšavské smleuvy

Náčelníkem Švábu r,p...
byl na místo generála Kazak

jmenován generál Stemonko.

II.SRPEN
Ba skončení
Varšavské smlouvy

cvičení týlových vojsk byl. zahájeno
v

cvičení sil

jižní Části Ni®,Polák«, a v západní Ukrajině »

12 »SRPNA
Na ne: .čekávanou návštěvu

do

ČSSR

přij ľ. iValtor

první tajemní! Sjadnoconé dělnické strany Něraeck?^ v

čele

Ulbrich.

stranické

delegace. Publikované komuniké nepřekročilo rámec bratislavského prohlášení.
18. SRPNA
Moskevská Pravda obnovila kritiku československých poměrů a prohlásila, i •
v ČSSR zesílila podvrtaná činnost,
lg. SRPNA
Na Kokoříně byl zahájen letní seminář o evropské bezpečnosti. Byla očekávána i sovětská účast* V Praze bylo ohlášeno na dny 21. a 22.srpna cvičení
ČB. lidové armády v oblsti střadních Čech« Generální tajemník OSN U Thant oznámil, že navštíví 23.srpna Prahu.
20. SRPNA
Italský komunistický list Unita odmítl obvinění, že v Československu hrozí
kontrarevoluce. Krátce před půlnocí překročila bez předchozího varování vojska
t

SSSR, Polska, Maäarska, Bulharska a NDR československé hranice a začala obcazovat celé čs. území.

9W

EX

ls6e, čo9

'měsíčník Čs,výboru obránců míru
zkráceno

Po čísle 34, které se cbjevilo na stáncích 20.srpna, vydala redakc-j
Studenta pět zvláštních vydáních. V souvislosti &
normalizací*' poměrů byl
Studentovi udělen řád Labutí písně a redakce se rozhodla ukončit vydání tohoto
týdeníku mladé inteligence dřív, než bud« oficiálně zakázán. K čemu teä mladá
a k Čemu inteligence, da ?
CESTA URČUJE CÍL
Vysokoškolský časopis Student již nevychází. A opět se vyskytují hlaay,
že studentům má stačit nepolitický úřední věstník. Student se to marně ynažil
dokázat po tři roky, dokud se tomu sama jeho redakce nevzepřela. Redakční stanovisko z č. 10, jehož závěr přetiskujeme, vysvětluje mnohé z pozdějších štvanic na Studenta i jeho nynější zastavení
... Nelze souhlasit s dosud zcela obvyklými a silami redakce nezvládnutelnými
direktivními "radami", o čem lze a o čem nelze pro studenty psát. Časopisu
Student jde o pravdivé informování, chce vidět problémy tam, kde skutečně jsou,
nechce se tvářit, že panuje idyla tam, kde se schyluje k bouři. Domníváinr a;,
že noviny nemají být vratkým nástrojem politisků v tom smyslu, aby přenášely
jen jejich názory širokým vrstvám. Neopak. Mají být pro tyto politiky jedním
ze zdrojů informací, materiálem, který poskytuje co nejúplnější a nejhlubší
zprávu o tom, co se skutečně děje v oblasti, která je časopisu vymezena.
Redaktoři Studenta si uvědomují, že jenom pravda stojí na straně pokroku.
Vždy bude 3pojenkyní těch, kteří skutečně chtějí vést naši společnost dál, vždy
byla zbraní oněch, kteří se chtěli zvát komunisty.
Umožnit studentům, aby mohli říkat úplnou, byl někdy i nepříjemnou pravndu
by nemělo být považováno za benevolenci z kterékoliv strany, ale za naprosto
nutnou samozřejmost. Jinak s úkoly, které máme před sebou, a ke kterým se o plnou odpovědností hlásíme, nepohneme.
Únor 1968

UaA ^pM^.^kMúŕh^.
Mária Královicova
o o o o o a jednou a to brz.y bvch chtěla Žít v «zemi a na světě,kde nebude strachu z temných nocí, ve kterých dunivě, řinčíc zbraněmi a okovy přicházejí
nepozvaní bobovi a nepozvaní hosté» Až bude skutečně platit t Host do domu " l^lV*

flU o^oooooooouo

ooooooooooooooo&o-oooooaoodoooooooůMoooQ^o^^d^Qeae

A co nechci dál ? Být pouze součástí "strategického", území, prahem "opěrnéh® bodu", ale chci být ženou, herečkou, matkeu. Svobodným člověkem»
Anebo raději sebýto
Milan Hamada
Začali jsme vytvářet lidskou společnost bez násilí, bez hrubé, ničivé
síly a stejnými zbraněmi ji také hájíme. Jde jen o to, abychom vydrželi a
neztratili vnitřní svobodu nepokořeného ducha »»» Nikdy by se nám nepodařilo
deaáhnout vznešaného cíle lži posluhujícími nebo lži podřizujícími se prostřed«

"

ky» Existence svobodného ducha nám umožňuje nepřijmout skirtečnost, která nám
byla vnucena a nepovažovat ji za naši vlastní skutečnost»
Juraj Špitzer

•

o o o o o dvakrát jsem zažil, jak rostl slovenský národ do heroické velikosti s
v památném roce 1944 a podruhé v uplynulých smutných dnech. Život poskytuje
víc smutku než radosti, ale jsem scestný, že jsem mohl být tehdy i nyní přitom»
Dominik Tatarka
Věřím, že kulturní národ, když je k tomu don«cen, se bude umět domluvit
třeba gestikulací»
Vincent Hležík

1

»

Není jiné cesty kromě cesty lidskosti, skutečné demokracie, spravedlnosti,
jistoty a cesty vzájemného lidského porozumémí» Cesty hodné lidské důstojnosti a svobedy J
Člověk není sám, nežije jenom pro sebe» KdoBi velký můj život a lidskou
důstojnost dal» Jeho Stvořitel. A jakeu jinou povinnost máme než tyto velké,
krásné a lidské ctnosti bránit a žít podle nich.
Štefan Drug
Naši předkové mnohokrát poznali, že v rozhodujících chvílích se mohou
spoléhat, peuze na sebe, že si musí pomáhat sami. Rozum a chladná úvaha jsou
našimi jedinými účinnými spojenci také dnesooooo Nenechme se odradit,dělejme
svoje»

1

Předpokládáme9 že se toto číslo dostává do rukou těm, pro které bylo
určenoo Možná, že je trochu naším obrazem v současné době, ale v podstatě je
to docela obyčejnej Elixír» Dalo by se říci jako za svobodna. Ne snad, že
by se oženilo Vlastně si velice rychle zvykáme, protože chceme jít dál a po«
kud požno v této zemi o Jakkoli je to nesmyslné, snažíme se v odchod k nám
vstoupivších vojsk věřit a připaavit se na život školy, studentské organizace a celé naší vlasti opět v normálních nikoliv normalizovaných podmínkách.

NAŠE

B I B L I O G R A F I E

V desátém roce trvání Elixíru jsme vydali 6 řádných čísel a 3 mimořádná
/BRAK, KACHEKRAN, Aktiv 13oledna/« Číslo z konce srpna jsme se rozhodli počítat k lloročníku a tak Elixír, který dostáváte do rukou je vlastně letos
už druhý <»
Pro časové zaneprázdnění vinou okolností, které jsme nemohli předpokládat a vy konec konců také ne, jsme byli nuceni upustit od příprav vydání
jubilejního desetiletého Elixíru. Nevíme, zda se k němu budeme moci vrátit.
Redakce Elixíru
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Redakce Elixíru chce udržovat pocit sounáležitosti s našimi slovenskými
kolegy. Problémy, které doba staví před SVS i ZVS, jsou do jisté míry obdobné}
je tedy o čem hovořit» Místo starostlivě předžvýkávaných komentáru bychom raději dávali přednost autentickým dokumentům« Tento je přetištěn z třetího čísla
Ekrazitu, časopisu chemicko-technologické fakulty SVŠT Bratislava.
1.října 1S68 od devíti hodin třiceti minut zasedal Malý parlament ZVS.
V poledne mě na toto zasedání přizval zástupce parlamentu naší fakulty.
Začátek odpoledního zasedání se protáhl o 1 hodinu, protože členové KSS,
kteří jsou v Malém parlamentu, se radili ve vedlejší místnosti. Toto počínání
vážně narušilo průběh dalšího zasedání. Vyvolalo pochopitelnou nervozitu nestrar
níků.
Tajemník ZVS s. Sailer oznámil, že stranická skupina se sešla v zájmu podrobnějšího objasnění věcí. /Během poledne s nimi jednali s.s. Zrak, Souček,
Sedliak/. Odpolední jednání zahájil člen ÚV KSS a hovořil o statutu ZVS. Jak
oznámil jde o 3 body ve statutu, které nejsou jasně formulované a proto se
registrace ZVS protahuje.
1/ Vztah ZVS k jednotné organizaci mládeže ČSM. Komunistická strana Slovenska je proti atomizaci mládeže. Proto požaduje jednoznačnou formulaci tohoto vztahu.
2/ Uznání vedoucí úlohy strany a pozměnění bodu ve statutu s "Organizace
(ZVS) není vedena Žádnou politickou stranou."
3/ Záruky. Strana má zájem na vlivu v této sociální skupině. Chce záruky,
že ZVS nepřeroste v opoziční sílu.
S. Sedliak dále řekl, že ZVS byl založen s vědomím a pomocí KSS a že strana chce mít jasno, jaká bude jeho politika. KSS bude chtít vždy mít rozhodující
slovo v organizacích usilujících o socialismus. Nikde na světě totiž neexistuje
organizace, která by nebyla pod vlivem nějaké politické strany. (Co SDS - pozn.
red.) Nejde o přímé řízení stranou. Jde o vliv strany, o idee komunismu, socialismu a internacionalismu.
S.Sedliak doporučil v zájmu legálního uznání ZVS (registrace) vypustit ze
statutu věci, které tam nepatří a jasně se vyjádřit k těmto třem bodům.
Potom následovala rušná diskuse k těmto 3 bodům. Seznámím vás se stanoviskem, které zaujal zástupce organizace naší fakulty kolega M.Kovačič.
Řekl i " 1. Snažili jsme se už dost dlouho a dost vehementně, abychom ozdravili
tuto dnes skomírající organizaci (ČSM). V současné době zastupuje 20 % mládeže
včetně pionýrů. Protože naše síly na takovouto úlohu již nestačí, vytváříme si
novou samostatnou organizaci. 2. K druhému bodu bych citoval z Akčního programu KSČ, ve kterém se píše, že strana bude vedoucí úlohu získávat ve své činnosti
a ne ji direktivně nařizovat. 3. Strana si od ledna t.r. získala naši důvěru.
Jestli jsme v posledních týdnech nedokázali získat důvěru naší strany potom
k tomu nemám co dodat. Když s. Husák řečnil 19.3.1968 v £K0, tak jsme byli my,
mládež, jedna ze záruk, že naše republika půjde po cestě demokracie, socialismu
a pokroku. Když bude strana i nadále dělat politiku přijatelnou pro celý národ,
budou ji podporovat i studenti. Jestliže ne, potom jsou jakékoliv záruky zbytečné.
Po dvouhodinové diskusi byl návrh na změnu statutu zamítnut. Zasedání pokračovalo dál podle jednacího řádu.
/-KI-/
Ekrazit, občasník chemicko-technologické fakulty SVŠT Bratislava. (Redakční
překlad).

Co .VYKLUB
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C A R B O N
C L U B U .

Začátkem tohoto školního roku vstupuje i 00 do druhého půlroku svého
trvání a protože v minulém roce / letním semestru / vyžel v Elixíru Článek
kolegy iráta» píšícího o klubu osobitým způsobem, chci mu tímto odpovědět»
Je
r.c v klú'n< nebyle« r té dpKH vše v takovém pořádku* jak
by mělo být, ale je 'iiskutovatelná otázka, bylo-li vše takové, jak psal autor
článku " Clube, Clube, co se z Tebe vyelube
Od té doby se skutečně lecos změnilo. Byla zvolena nová rada CC, inaugurován nový president, byl pozměněn statut od něhož si slibujeme i lepší a
konstruktivnější činnost,,
Nová Rada Carbon Clubu pracuje ve složenit
Josef Š t ě p á n e k
president
Radvan P a 1 y - a
hospodářství
Jan K o b e s
program
Ing. Jaroslav K u č e r a
provoz
Daniela B d r t ů
provoz
Petr- J a k l
technika
Jelikož nám byla dříve vytýkána, že z klubu je hospoda a na různé
pionýrské akce, pořádané v této hospodě «.docházejí výhradně nečlenové, začali jsme uvádět kulturní a zábavné pořady. Dříve opravdu nebyly síly, jsouce vyčerpány stavbou a různými přestavbami.
Dnes se snažíms o to, aby sc prostředí klubu zlepšilo a členství ne»
zůstávalo jen formální záležitostí, lořád ale platí, že členové i kandidáti
klubu mají nejen «vá práva, ale i povinnosti, na příklad přednostní návštěvu členských večerů, možnost pozvat na tyto večery až 4 hosty atd.
To je také vysvětlen pro ty, ktcl-' již měli štěstí přesvědčit se o
těchto opatřeních na vlastn' kůži. Tento způsob výběru je pddmíněn mnohými
okolnostmi, které v nynější době pvovoz klubu ovlivňujío Budeme-li z těchto okolností vycházet., dojdeme k z '.věru, že je bezpodmínečně nutné, aby i
1/ byla každopádně zvýšena prefenrence člena, který má mimo výhod
vůči CC i povinnosti. Uusím ale k<nstatovat, že většina členů využívá spíše těch práv než povinností;
2/ bude nutné usměrnit jednorázový zájem o některé skee, a to nejen
vzhledem k malé kapacitě klubu, ale i k dosavadní politické situaci.
Jsem si vědom i obtíží ve ...íaze vytviřit kolektiv lidí majících
skutečný zájem o klub.
Nyní k další práci, plánům a perspektivám £
V prvé řadě považuji za nutné zlepšovat technický stav klubu, což je
pddminkou prodloužení otevírací deby až do 23-24 hodin. To ale předpokládá
vybudovat vlastní WC, z jehož stavoou bylo již započato, zlepšit zvukovou
isolaci a opravit ventilační zařízení v kluhu. Na to je však zapotřebí většího počtu lidí z prvních a druhých ročníků, kteří tím získají výbornou příležitost vstoupit do CC. Budou vítáni i proto, že nynější osazenstvo klubu
je většinou ze 4. a 5. ročníku, což předpokládá teoreticky v krátké době
ukončení studia. Nemá li se stát do jednoho či dvou let z CC skladiště ARSu
nebo jiná organisace a chceme-li, aby CC sloužil k účelu, ke kterému byl
vybudován, je třeba zapojit nové síly.
Jde mně tedy o Vás, kteří máte chul v klubu pracovat a nejen povídfct,
což lze totiž u mnohých předpokládat, zvláště pak na této škole, kde se
taková činnost stala módou. Zájemci se mohou hlásit buä přímo Radě CC nebo večer u barmana. Každému, kdo bude ochoten vzít za práci, budé členství
uděleno bez čekací lhůty.

Na závěr bych chtěl j&ště za. r.vou o nebu poděkovat pracovníkům správy škj
!y b technických služeb za spolupráci při ztrvbě Klubu i při v-sě-eni p tíží,
kttíré so bohora prevosu vyskytly. Děkuji jr«nuvito:
3•prof.Kari'tovi,vektoru 7ÍCHT
з.dr,Klimeckému,kv. ořovi "ŠCOT
и.Kučerovi,ved. C^Ú
s.Pospíšilovi
Stárkovi z clektr»úsoku
s,ing,Valentovi i, n. J<,novokénu z tech.add
y Katedře fyziky pref.Sl1.víčka.
A ještě poslední informace c připravovaných prugrumeca. O těchto pro^r*
mech a o. vše dozvíte na nástěnkách CC v prvním patře budovy neb. přímo v Klubu.
V současné dsbě bylo v Klubu inst lcvána zrřízsní p.1 -starovs reprodukc;
pro poslech irencfenxch i stsreofeních záznvmů, Tohets zařízení bylo už použite
v pásmu věnovaném 28.říjnu,které pro vás budojre opskovat. Připravujeme pá-eno a
Pra z které bude zčásti ster»*3fwní ,s Pásno r ¡ok'": p.-« sic.,':t ró bud*. pravd 'podob,
silné - ¡nsnofc&í. Budou pokračavs.t i vědecké přednášky světoznámého j•• jt .cl ¿'chen
doc.dr. Heinrichi. vca Sicnera tupl .Dr • Sc * člena korespondenta ČSAF. Ncpříjd. ,t<*
f ni o sodánky Tassu / tady bývalého, nebo t jda o kamufláž/. U"'.".ľ.uj;n též o t.-.n
nich vHČe:r-?ch a živým bigbaot«in a dalších besedách z cyklu DJKLU.
Tak si myslím, že. tshe bylo již řečnno dost a že ostatní ri povíme už
spelčně v klubu.
Pěti Jakl
soukromý docent CC

NÉ.AiôíUj/HySLer. i ^ Č h u S a i e co

áw BUDUtó^
Od jisté, přesně ar:ené doby, se u uár- neobyčejně rozšířilo užívání řady cizích slov, zvláště některých» U slov v českém jazyce již znárqých došlo
navíc v mnoha případech k významovém posunu. Konečně ve třstí skupině slov
byl jejich původní výšinám 'vcelku zachován, píší sa však dnes jinak. Jako
lingvistu-amatéra mne tyto jevy přirozeně zaujaly« I dnes bych se rád dohovořil svou mateřštinou.
0 tom, co ve skutečnosti znamená vstup, co přátelská pomoc a co internacionalismus a přátelství se Sovětským svazem nás kromě vlastní zkušenosti
poučuje jazyková poradna Státního úřadu pro tisk a informace. Je proto na tomto místě již celkem zbytečné se uvedenými pojmy ještě nabývat. V dnešní lekci
bych se chtěl dotknout některých speciálnějších otázek.
Jednou z nejvýsnamnějších složek současného jazykového projevu je předpona re~„ Předpona re- se neobjevuje ani tak často v jazykových projevech
rodilých Čechů, jako v novinách a v ústech různých našich přátel, kteří k nám
přišli, jak říkají, hájit revoluci. Podle nich je napříklt.d československý
program revizionistický.
Dal jsem si tu práci a našel ve slovníku, že předpona re- značí "opětování, opakovánínávrat zpět, opak, odpor puoti něčemu." Neviděl jsem dosud
nic špatného na přezkoumání vlastních úspěchů či neúspěchů.. Je-li však
re-vizionismus označován za cosi zlého, co je jeho "dobrým" protikladem.
Logicky to může být jen visionismus. Když viáionismu3, tedy vise a ta je ve
slovníku společně s výrazy visionář a visionářský. Mám-li tedy v přístupu
k věcem tohoto světa volit mezi dosavadním visicnismem a jeho protikladem,
pro co se mám rozhodnout ? Konečně, rozhodl jsem se již, nechci-li být visionistou, jsem v oné černobílé logice revisionistou at chci nebo nechci.
Nezlobím se proto nic, ani když si uvědomím, že jsem-li redaktor, je
mým protikladem jakýsi daktor. Jen mne trochu zaráží, že revoluce znamená
vývoj» Abych se však vrátil k tomu daktorovi. Ještě jsem sice v životě žádného*neviděl, ale je-li daktor opravdu protikladem všeho, co na redaktorech
obdivuji, lituji ho předem. Myslím si, že daktoři vůbec nejsou. Neznamená to
ovšem, že by tu nebyla snaha je proti naší vůli vytvořit.
Chw

Motto i
Jo, psát do šuplíku,
ale copak může publicista psát do šuplíku,
copak může rozhlas vysílat do šuplíku
a žít, žít snad Ies do šuplíku ?
Ukažte mi tekovej éuplík !
Darfo
Uznávati
nebo neuznávati je magické slovo, které může nejsoucí učinit.i jsoucím a jsoucí nejsoucím. Například nějaký stát může prohlásti, že neuznává čínskou vládu; v tom okamžiku není čínské vlády, Čína nepatří nikomu a je dovoleno bez
jakýchkoli okolků pobíjet Číňany.
Upozorňujeme však, že toho mocného slova smějí použít jen vlády a státy. Kdyby si někdo z nás vzal do hlavy, že neuznává správní radu Živnobanky a že
tedy může vstoupit do její nejbližší filiálky, postřílet úřadníky a vybrat
šuplata, byl by asi vyhlášen za banditu. Na mezinárodním poli se to tak nebere.
Ujistiti o neochvějném přátelství
mohou jenom diplomaté» Kdyby nás někdo v soukromém životě přišel ujistit»
o svém neochvějném přátelství, vzbudil by v nás asi podezření: Ten chlap
mi chce něco provést»
Mocenské zájmy
jsou jeden z nejúspěšnějších pojmů mezinárodní politiky. Mají jen jednu
chybu. Že je vůbec nelze definovat ani omezit.
Karel Čapek, Lidové noviny 16.-23»1»1S38
"DOSLOVNÍK PRO PŘEKLADATELE Z RUŠTINY"
Dávaj suda!
Ščastlívyj puí!
Já rabotaju na promyslennom závode
Kdä zdes parikmacherskaja?
Kuda vy iäote?
Ničevo népodélájem!
Katóroje čislo u nás sivodňa?
Próšu komnatu s odnoj kraváíju
Ja prijechal v Pragu na kanúné
Moje pyžama smjalas
Da zdrávstvujet naša družba1
My zaskučilis po vás
Zdrávstvujté, Kaíušal
Dobr^> požalovaí!
Ne chočeš sosísku?
Ty sičas jedeš v otpusk
Žt ot sup cholodnyj
Já nadéjus, sto ty zajSoš večerom
Vozmu 3Čot i rasplačus

KAREL NEPIL 1962 6,
Objednávám 1 barel
Šíastná to slepice!
Já pracuji v závode, který byl postaven s rozmyslgm
Kde je dílna těch machrů, kteří zhotovují párky?
Kudy mě to vedete, vy idiote?
Mám zácpu
\
Cos to k nám dneska pozvala za číslo?
Prosím komnatu s jednou kravatou
Přivezli mě do Prahy na lafetě děla
Má pyžama propukla v radostný smích
Tu stojí zdráv náš dohazovač sňatků
Zaskučeli jsme až po vás
At žije raketové delostrelectvo!
Bylo by dobře informovat o tom soudruha ředitele
Nechceš do sosáku?
Jedeš pro odpustky, ty syčáku!
Hle, frigidní sup!
Kochám se nadějí, že do večera zajdeš
Vezmu výplatní pásku a rozpláču se

Temudžin zvaný Džingischán (1155-1227)

Miroslav Kostka 1968

Pomluvy, nic než zlomyslné pomluvy nepřátel! Obviňují mě z temných choutek a pochmurné povahy» Můj bože, pro pár mttvých! Nedá se nic dělat, příroda si žádá své» Přitom jsem podstatou své bytosti možná větší optimista než
všichni moji nenávistní pomlouvači» Protože můj optimismus je realistický,
řekl bych specificky džingischánovský» Jeho symbolem je lebka - dovedete si
představit něco optimističtějšího? Její úsměv je nezničitelný; úsměv si přináší z minulosti, s úsměvem hledí do budoucnosti« Je zárukou, že budoucnost
bude radostná - vždyí ji vítá tolik Ú3měvůi A lebka, to je i filosofie,
symbolizuje dokonalost 5 její prázdnota je přímo božsky ideální» Lze ji naplnit čímkoli - vínem, 'zlatem, velbloudím trusem 0000 Lebka je základem mého
státu. Když leží v pyramidách po tisících, reprezentuje pořádek jinak nedosažitelný» A ta přehledná evidence obyvatelstva! Lebky jsou skromné a tiché,
mohu klidně spát» A co je hlavnís neohánějí se různými názory« V jednotě je
sila!
R 307 má zpoždění
»
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"To je neslýchané, pane průvodčí! Skandál! Vy si zřejmě myslíte, že je
všechno v pořádku, když mi s plechovým ksichtem přijdete oznámit, že máme
čím dál tím větší zpoždění» Člověče, uvědomujete si, že jde o lidský život?
Ten ubožák na mne čeká v předsmrtných křečích, blouzní, pláče »»» Jenom já
mu mohu pomoci» Ale vám i panu ministrovi dopravy je to zřejmě jeuno» Nějaký ten lidský život je vám lhostejný právě tak jako jízdní řád»»» Ve chvíli
mezi životem a smrtí by měl člověk letět, a my se vlečeme jako s hnojem!
Proboha, už zase zpomalujeme.»» Vy nemáte kouska citu v těle! Strašné, jací
jsou dnes lidé. Kašlou na osud svých bližních. Bezcitní darebáci 1 Už zase
stojíme v poli před'nádražím .»» A on mě zoufale čeká» Uvědomujete si, že
i vy jste odpovědný za jeho osud, že celá společnost má závazky vůči jednotlivci? Jde přece o člověka, našeho spoluobčana, našeho bližního! 0 živého člověka! On ještě žije! Už jsem tam měl dávno být».. Ach, konečně, konečně!
A královský kat rychle vyskočil na peron.
Kulturní politika
Ruka s.perem sebou nervózně škubla a učinila v seznamu filmů místního
kina energický škrt»

1

"Hrbáč" - přeslabikoval tajemník, nahlížeje zvědavě přes předsedův hrb,
Člověče,mám tě rád
Co bych tajil, koníčkům různých podivínů stále jaksi nemohu příjít na
chuí. Filatelie, šachy, odznaky, radioamatérství? Ne! Stokrát ne! Můj koníček je mnohem ušlechtilešjí1 Mám rád lidi. Člověk, to je skutečně koruna tvorstva, zázrak přírody! Ach, lidské srdce, tvrdé, a přece křehké, skvělý mozek,
ruka s jemnými články prstů nebo pěkné ženské nohy...» Člověk, to je moje!
Škoda jen, že ty byty v novostavbách jsou tak nedokonale vybavené. Dálkové
topení je sice dobré - ale kde mám spálit tu hromadu kostí?
Překlad M.Hodanová

Plamen říjen 1968

^
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STÁLÉ KRÁDEŽE kASA
Bdělostí našich statečných příslušníků
bezpečnosti byl přistižen při činu
jeden člen zlodějské bandy, která pracuje na jatkách a zásobuje pašeráky
falešnou sekanou. Teprve dlouhá a trpělivá práce strážců zákona odhalila
zákeřnou strategii tohoto darebáka«
Jak si počínal hnusný vyvrhel?
Vybral si živého statného vola a oblékl ho do šatů, takže to ubohé zvíře
vypadalo jako dva muži, kteří kráčejí
za sebou a nesou bednu. Jak bylo zjištěno, vyvedl tímto způsobem z jatek
celkem 648 volů, aniž vzbudil podezření jatečních mistrů a jejich odborové
organizace.
(Večerní Prague/Texas/ 30.května 1SÓ8)
METEOROLOGICKÁ HLÍDKA
Zajímavost této předpovědi spočívá ve
skutečnosti, že byla redakčním hvězdopravcem vyřčena již v polovině května
1568.
Po bouřlivém jaru bude následovat relativně klidné léto. Vppřípadě, že je
předpověď správná lze začátkem podzima
předpokládat epidemii.
PŘIPRAVUJEME PROCESY 1972
Pracovní skupina tohoto jména se poprvé sešla 26»srpna t.r. a ve své práci
urychleně pokračuje, taktže podkladové
materiály budou tentokráte připraveny
s několikaletým předstihem.
OZNÁMENÍ
Našemu dlouholetétou redaktorovi äarfovi
byla bez jeho valného přičinění vyměněna
dívka Taíána za inženýrský diplom. Pokus
o vrácení diplomu nebyl úspěšný.

M
Z NOVÝCH ftÁůfl
Společnost "Hranice Giordána
Bruna ještě dýmá, obnovte proces Galileův!" Udělila Hlasu
PF, nezávislému občasníku studentů pedagogické fakulty
v českých Budějovicích řád
"Za státnickou moudrost".

ŠLECHETNÝ NÁLEZCE
Kolega, který postrádá odznáček "Dni ukrajinskoj kultury
1968" a má podezření, re jej
ztratil v posluchárně č.2
nechí se o něj neprodleně přihlásí v budově hlavního nádraží vrátnice č.8 s.fiuchajev.
Zn.j Též sběratel.
PŘEHNANÁ PRAVDA
Jedno brdo, druhé brdo, počítal si nahlas promovaný hrobník J.V.Zadelli z Florencie,
když mu ředitelství oborového
podniku Hřbitovy oznámilo, že
zavádí na jeho pracoviště medhanizaci a on bude propuštěn,
jelikož nemá vůdčí list na bagr.

DEMENTI
Redakce Elixíru dementuje tímto nepodložené zprávy, že její redaktor äarf,
by mohl být totožný s autorem úvodníku Labrdánského listu Nojes Labrdánland.
Je sice pravda, že redaktor äarf není zcela zdráv, avšak jeho onemocnění se
týká výhradně ústrojí pohybového a je tudíž pouze jeho soukromou záležitostí.

