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Nedávno byl v-naši av-nzv otcvře-n BUíFET, tedy to, na co jsme již dávno čekali. Prodává se od 3*30 hod.1 do 16.oo hod.d. dostání je vše m«žné - zákusky,mléko,pivo,limonáda,káva, uzeniny 3 další potraviny až po
kuřivo.iWuf5 ae, že naši stále žízniví posluchači si nenechají ujít tut« příležitost a "U žide" budou cítit tuto konkurenci.
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V úterý 19.dubne.; tr. se koná odpoledne konference Čox,i. Večer jé dl«uho
očekávaný a propagovaný
IL e Š k Á r N í KaRnEvAl v sále Chemičky.ve
v
l..-k ve 20. oo hod.
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Pp Úsptšné výstave detských prací od Ladislavy Švarce pripravuje katedre Vv "v nejbližšíeh dnech výstavku dětí z- UDPÍ& J.řučíka z Prahy.
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Naši fakulte byly opět-přiděleny 2 poukazy na M3T. Z řad posluchačů
bylá vybrána J.Vidnéi ová (III¿reč.) - do země s jazykem francouzským
a5 Veselka (IJ.roč.) do štátu s anglickým-jazykem.
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Dne 29.4. při jede ^pěvecký soubor' -z. Kr..lie,- který m á kolem 100 členu.
Večer téhož pne je' slavnostní koncěrt souboru z Halle a z naši fakulty.
30.4. odjíždí soubor n. sich přátel z NDR do Prahy, kde „večer vystupuje
se svým programom.Velký soubcr- se s naším zúčastní MAJAĽESU. 1.5. zpívají oba so...bory společně opět na mírovém náměstí na tribuně. Večer odjíždí část jejich'souboru domů. Velký soubor - mrtrixalisté zůstávají
a 2 ô . mají ještt v Jirkově výchovný koncert;
Naše'pěvecké soubory odjíždí b':.5. v 1.17 hod.' přes Dresden do Halle.
O. polt.vj.ne již budou vystupovat na slavnostním koncertu pro -Hallskou
.universitu. 7-5. poj^lou n: prohlídku Lipska a večer opět vystoupí v
Domě Puškina. 8.5. bude- prohlídka Halle a večer studentské setkání9.5. navštíví soubory PI Dresden a v l6.hod. odjíždí soubory domů do
CbóR.
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-r bude dne 30.4.196b v Ustí n.L. Ve 12,30 hod,
,-. . sr :.z před budovou naši školy, kde se buue řadit průvod masek,který
• : půjde řučíkovou ulicí na náměstí.Tam bude na :tribuně provedena
volba krále a královny majálesu (každá škola II.cyklu vyšle 1 kandidáta pro výběr krále a publikum si samo rozhodne, kdežto i$r£lovnu bude vybírat porota. Námětem pro .-misky je živor z doby íEUDÁLU.
Odpoleden je program v přírodním kině, kdo bude hrát big-beat a jin.
Večer je do 24.oo hod. program v Domě kultury - estráda, na kterou
mají masky povolem poloviční vstup. Zúčastní se všechny školy, takže
už vidíme jak je PF ze všech najlepší a jak už si každý obstarává
O' s; t ..¡a t n i
v
p r ů v o d u ! i i í ; i i ! ! Í .
--lem sku.
iii I K H_0' I K T E E V I í . Vf
s vedoucím pro.ojny potravin "U žida", s.btulcem
Otázka:Víte o tom, že všichni studenti neřeknou vašemu obchodu jinak
"U žida" ?
v než-li
.OOpověa:líe, to slyším dnes poprvé.
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V posle c ní době vládne v řadách posluchačů naší fakulty sträch.
Šíří se totiž různé pověsti a kdejaké všelijak získané informace
v různém provedení o tom, že studium na PF bude prodlouženo na
4 roky. Je pravdou, že o tom ještě nikdo z informovsAých lidí k
verejnosti nemluvil a a - n i o tom nikde psáno nebylo,' takže jsou
posluchači i nadále ponecháni v nejistotě nad je jich-dal.Ším osudem.
Nedávno se sešli členové FV ČSM a předsedové ZO CSM 'na besedě se
soudruhy děkanem a proděkanem, kde mimo jiné položili ;i tuto otázku.
Oba soudruzi zodpověděli otázky asi takto :
,/
V letošním roce je skutečně málo místa pro naše absolventy.
Příčiny ? Podle nového zákoníku práce zůstává ve službě několik
desítek těch, kteří podlo dřívějších předpisů měli odejít do penze.
Je^nutno nechat volná místa pro učitelky na mateřské dovolené. Na
učňovských školách byl snížen počet hodin všestranně vzdělávacích
předmětů - několi.c desítek učitelů se vrací na devítiletky.. Nelze
propustit učitele nekvalifikované bez hlubších zdůvodnění jejich
nedostatečné práce. I nauále dochází k poklesu počtu tříd - je
«•
nižší počet žáků.
V našem kraji není situace ještě tak tíživá, největší potíže
jsou v kraji Jihomoravském, kde mohou umístit necelých 10 % absol- ..
ventů.
Čtvrtý rok s.udia jako rok řízené praxe se neosvědčil. Jsou
potíže při ro.zmistování posluchačů tak, aby měli dobré uvádějící
učitele. Pro posluchače je neúnosné začínat při téměř úplném úvazku,
při současném dokončování zkoušek a zpracování diplomové práce,řada z. nich požadavky není schopna splnit (u nás 15%, na některých
fakultách až 50%). Nedokončení zkoušek znamená, že tito absolventi
jsou posuzováni jako nekvalifikovaní - stejně jakp. maturanti ze
v
střec.ní školy, muži musí neř dva roky: na vojnu.'
.Všechny tyto otázky se v současné době řeší. Prověřuje se definitivní potřeba učitelů na okresech. Zkoumá se možnost rozmístění
letošních absolventů na nižší úvazek (za nižší plst), s možností
soustavněji pracovat na diplomové práci a dokončit včte. všechny
z -o.ušky.
Zkvoumá se také možnost nahrazení roku řízené praxe čtvrtým rokem
interního studia, do něhož by byl začleněn dvouměsíční souvislá ,
praxe ňa školách a úplné dokončení všech zkoušek.
Bližší informace o rozmístění letošních absolventů budou zájemců::. sděleny na bésedě, která se búde konat za ú&sti zástupce
KNV y průběhu příštího týdne.
DodlsľtGk.*
"Vypada tc asi tak,že by tyto problémy letošní 3.roč. ještě
nepostihly.Zato ale nynější ¿.roč. bude asi po skončení 3.roč. rez-'
děíeh na dvě poloviny.Ti lepší by ještě šli na roční praxi a ta druhá, polovina by peuze po dvou měsíční praxi šla opět studovat na PF.
l.roč. a pak i ty další by již také chodily jenom na 2 měsíce na praxi a pak zbytek 4.roč. opět strávily na fakultě. Zdůrazňujeme,že toto vše jsou jen nezávazné výhledy,které se mohou měnit.
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Bmdete-li mít někdy čas a chut vidět něco pěkného,potom tedy nelitujte jsdné koruny a dvaceti haléřů" a- jeďte se podívat do VŠebořic na
'e.2 . Á.jŠ, O které se hovoří jako o experimentálce.Myslím,že nebudete nuceni projevovat lítost nad ?ahozenými penězmi a promarněným časem.Tato
škola je opravdu pěkná,nebo lépe řečeno má všechny předpoklady stát se
pěknou,dokončili stavbaři•práce dříve,než se škola rozpadne.
Zvláště pěkné je vnitřní řešení prostoru školy.Příjemné kombinace barev

a moderní zařízení a vybavení.Při vstupu vás upoutá atrium s ba- •

zénkem,skalkou a fungujícím vodotriskem.
Prostě první dojem ve vás vzbudí pocit uspokojení.Ovšem ke cti školy je
nutno dodat,že nejen první dojem,ale i všechny ostatní dojrňy jsou veskrze kladné.
Ponechme ovšem dojcy stranou a nechrne hovořit fakta ústy ředitele školy s. Pejznocha.
Otázka i
O vaší škole se hovoří jako o škole experimentální.V čem je toto
označení opodstatněné?

1

Odpověď:
škola nemá oficielní označení "experimentální",toto označení škole přisoudili stavbaři a je tedy experimentem z hlediska stavebníhoCpavilónová škola,kryté spojovací chodby,plynosilikáty),nikoli z hlediska
pedagogického.Rozdíl v poslání a účelu školy oproti jiným ústeckým školár' je v odlišném pojetí péče o děti v mimovyučovací době.
.Kole je 5. družinových tříd (1-5-roč.),kde jsou soustředěny děti
všech A tříd (A třídy byly sestaveny na základě požadavku o umístění
dětí v družině).
Na škole je školní klub,kde je zapojeno asi 30 dětí,ostatní jsou zaměst-

nány jinak.Škola má totiž 25 různých zájmových Ifroužků^nebo nepovinných
předmětů.Kroužky vedov externisté,nepovinné předměty učitelé..
Otázka:
Vyučování probíhá v učebnách,které mají vybafení vždy pro jeden
předmět,děti se o přestávkách přemistují„Znamená
nemají svoji stálou třídu?
Odpověď:
Odborné pracovny,at už je to pracovna fyziky,Qh$mie nebo přírodopisu, výtvarné výchovy ap.,slouží jako kmenová třída»
Na škole je v letošním roce otevřeno 17 tříd,ale t$ Jpště nemáme 9«třídy.
Devítky otevřeme začátkem příštího roku.V těchto dvou "třídách budeme uplatňovat diferenciaci.
Otázka:
Máte nějaké problémy školy?

,

Odpověď:
Problémy jsou většinou rázu správního.Stále ještě protahají dokončovací práce a i zařízení učeben není doposud úplné.
; .ole je 56 zaměstnanců.Z toho poměr ženy : muži - 52 : 4«
Od příštího školního roku potřebujeme z Pí jednoho schopného matematika.
f"*—
Tady rozhovor končí.Kdo chce vědět a vidět více|
_
možnost.22.ZDb je od PF pár minut elektrikou.
-rt~
»

DtBENDUBENDUBEin/uBEl^UEENDlBEl^
4.1419
6.4.1378

byl v blízkosti města Jan Žiška vyveden aprílem.
u příležitosti stého výročí bitvy na Moravském poli S| zavá-»
zal cech ševcovský překročit plánovanou výrobu škorní o
0,937 654 321%.
12.4.1661 nebylo sv. Emanuela.

14.4.1513

městský zbrojmistť Saccuss zvahý též Jach zapříčinil křesadlem v prachárně lokální požárek.Od těch dob datuje město své
některé vejsady.
20.4.1802 místní mýtný nepoužíval hrubých výrazů.
29.4.1799 strýček František Nimra koupil šimla.
]r:.? 3.1875 se nešlo do školy.
,.. . . :025 bude zrušena PEDAGOGICKÁ FAKULTE v Ústí /Dunajem .

Nedávno jsme do redakce dostali
první dojmy našeho posluchače z'
(netrpělivě čekáme na další)
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Jaké problémy PRA^E přináší - aneb JAK BYS REAGOVAL TY ???????
1. Je velká přestávka. Děti i já svačíme. Ve třídě je klidno a '
žáci se mezi sebou baví. Sedím za stolem a čtu si MY 66. V tom
ke mne přijde děvčátko (2.tř.) a povídá :
"Soudružko.učitelko, Anča si hrála s kuličkami u počítadla.
Jí |sem k. ní. přišla'-a 'zeptala se - co tu děláš,, víš,že to
nesmíme r-?a. ona mi "řékla - hovno -

???

Jak bys reagoval(t) ty ?
2. V hodinách se môže stát všelicos. Třeba i toto ':
Hodina počtů. Seznámení se s pojmem obdélník a s pojmem.
čtverec. Pro objasnění pojmů se ptám ;
Podívejte se děti dobře kolem sebe a říkejte ml, který předmět ve třídě má tvar obdélníka.
Děti:, okno, dveře, deska lavice, nástěnka, štrep, podlaha,....
Kráva ..... ( viz'obraz na stěně třídy)
JAK

BYS
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Co se dává koňům na kopyta ?..... Podkovy.V. .A-proč?. . ».
s
Pro štěstí.
i
???^???????????'?
•**
U nás pěstujeme koně především pro vývoz, to jsou čistokrevné
a taky pro salam. • ;
Kůň má hlavu protáhlou krkem.
! 1! 1!!!!!!!!!!í i!
Prase má u hlavy rypák, aby mthlo do všeho rýpat.
Přímka je, Úsečka s umazanými konci... Kružnice je čára, aby
se nevědělo, kde je konec.
Páteř se skládá ze dvou částí: ha jednom konci je hlava a na
druhém se sedí.,
ZE slohového cvičení :
Máme hezkou knihevnu. Vede ji naše soudružka učitelka, je přepažena v polovině dřevěnou deskou.Velmi
se mi líbí a proto jsem se rozhodl ji navštěvovat častěji.
Děti - proč myslíte,že má lev tak velkou hlavu?..Prosím,aby neprolezl mřížemi ze ZOO.

' odpoved

Ž I V O T N I UROVEN
V POPŘEDÍ ZÁJMU
V poslední dobe se objevují ftázoryj
I když se průměrné mzdy v národže v důsledku některých opatření doním hospodářství zvyšovaly v lechází u nás k silkovému snižování
tech 1961-1964 průměrně ročně jen
životní úrovně. Iviéžegie ale. ppivrdit,
o něco více jak 1 %,přece i tenže se zvýšila .Peněžní příjřy obyvato růst byl - v souvislosti s růstelstva v letech 1960-1965 vzrostly
tem produktivity práce nepřiměřený. Nepříznivý vliv na vývoj uvede0 víc jak 31 mld korun. Ceny výrobků
v roce 1965 byly oproti roku 1961 vyš- ného vztahu má i skutečnost,že stav
ší o v l,4 nld Kčs,služeb o 0,5 mld Kčs pracujících proti roku 1960 vzrostl
o 661000.
a daň z motorových vozidel 0,6 nld
Kčs. To znamená,že průměrná reálná
Na druhé straně nároky obyvatelmzda dělníka i nadále rostla.
stva na hmotné zabezpeěení potřeb
1 mezinárodnívporovnání ukazují, že
životní úrovně byly zvyšované neživotní úroveň v ČSSR odpovídá úrovúměrným růstem společenské spotře-.
ni průmyslově vyspělých'států. Tak
by obyvatelstva.V současném období
gapř. v osobní hmotně spotřebě zaujímá tvoří příjqy obavatelstva ze spoCSSR jedno z předních ;..íst ve světě.
lečenských spotřebních fondů zhruKel »r i c ká'hodnota denně spotrebovaba 30 % úplných příjmu.
ných potravin byla např.v rooe-l$£3
V roce 1964 např. získalo obyvatel3120 cal, pro porovnání'"-v Rakousku'
stvo při' svýc h'-pr a co v ní ch příjmech
2926, ve Francii 2900-a v NSR- 2950
cestou společenské spotřeby 43,1
•al. Na obyvateÍG, r.očně připadá asi
nld Kčs.Z toho připadlo na výrob36-38 m, tkanin',' což je vyšší úroveň
ky poskytqvané obyvatelstvu bezspotřeby jak v Rakousku či ve Franplatně 2,1 mld Kčs (léky,učebnice)
cii... PodobněVe, spotřebě; kožených
a 16,8 mld Kčs za služby poskytovýrobků patříme mezi přední země na
vané obyvatelstvu (zdravotní péče,
světě.V'posledních letech ¡u nás doš-v-..>vzdělaní.X výcíiova, kultura a jiné
1c ľ. určitému narušení soúladu mezi
bezplatné anebo částečně platné
:
j.;r, výrobních sil. Rozbor vývnje služby).
:." odního hospodářství a životní úrov- Zůstávajících 24,2 mld Kčs bylo
rozděleno obyvatelstvu prostředně,' žvlášilě po roce 1960 uk zuje,že
nictvím' různých důchodů,přídavků
v praxi nebyl ,pln~ respektován jeden
jňa děti, nemocenské po jištění ,apod.
z hlavních' př-é&pokla dů růstu životRozsah společenské spotřeby daný
ní úrovně,tj., že nerostla úměrně s
.většiAou zákonnými opatřeními a
rozvojem materiální výroby.(
.. _
nedostatečné rezervy snižují možV současném období sevv. rozpětí
nost manévrování a rozdělování
1001-2500 Kčs soustřeďuje více jak
podle práce. I možnost vyšší inten80% pracujících (v r.ÍS5S jich bylo
75%) J'eš£& výrazn&^ě/í je koncentrace zity špatného aktivního působení
mezd pracujících -mužů, přitomvv pás- životní úrovně na hospodářský vývoj je tím značně^omezená.
mě od 15OI-25OO Kčs se soustřeďuje'
Žádna, ani 'ne j bohatší společnost
70 % jejich mezd*..
/
nemůže
natrvalo rozdělovat více,
V dosavadním systému řízení odměn
než
utváří
a žít nad syé možnosti.
za práci;nebyla plně závislá na výsRozvíjet
dále
osobní--a; společenskou
ledcích 'výroby konkrétního podniku.
spotřebu můžeme jen za podmínek,
To mělo táž určitý.vliv na zhoršová- 1 že vyprodukujeme více prostředků
ňí souladu mezi růstem produktivity
než dosud..'
••• : . ••
i ______
práce a průměrnými mzdami.
čerpáno z časopisu NOVA MYSL

Poznámka redakce : v tomto .čísle melo ttft uv«řeJněno alíéenf
vypravení s.as.¡¿čepichina ze svých zájezdů
} ze zahraničí. Pro nemoc s.asistenta nemůžeme
uskutečnit.
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Jen kousek štěstí a nic víc
a nic víc
ne-štěstí bez hranic a ani sedmé nebe
Jen jeden štastný don
(
Tent okřát — w
.
an« pro sebe.
A'; stačí, už jen-abys nezapomněl na tečku za definici života Sedíš kdesi vysoko na 'desce plechu
; >>
a zemská přitažlivost neexistuje
Voda - samá voda
ty se ptáš - z' i,
Tak skočím - „ .
- nebe ne
t
Jen ano stačí říct a probudíš se ze sna.
Anebo chceš snad snít
Ne Nechci snít. a nechci žít
Jen o jeden den prosím
0 jeden skutečný, štastný c\en
A pak už nic
Nesedět ns desce bez zemské přitažlivosti
Nikdy víc se ijž neprobguzet do skutečnosti
Jen jeuen štastný, štastný den
Jen jeden okamáik štastný
Mír duše a lásku Všech lidí
A
Jen jeden okamžik
Minimum času dcř kterého by se vešla jedna veta
•- Gítín, že žiji
a "nic víc.
Valí se to va]*£ a je to stále blíž
nemohu
*
' 'nemohu z místa
David a Líza
ne - a byl to přece blázen.
-D.Marešová, I.roč.TADY U KOMFORTNÍHO JE ZEB. A
Padla kAsa na
• r
•kámen
Diane di Prima
ten šutr znalosti
Tady u komfortního jezera
připalování
bylo by prima
CIGARET
vymyslet
kde
seženu
prachy na činži
a chodidel
až
se
vrátím
do'města
Když nepřiznáte barvu.
Tafty kde je potok a všecky ty
Ztracený peníz kulatý#
rekvizity
čtverhranný
•
myslím na tebe
trojúhelníkovitý nestyda
Neběhá
ti
mráz
po
zádech miláčku?
*klidu hluboká tůně
Mráz,že
by
se
na
něm
dalo pivo
Vraí se až při rozbřesku.
vychladit
Jenže tady člověk nenesli na pivo
• BoBo - II.r.
Všecko je zelené.
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známe jako tvůrce sympatických text-appealů
v pražské Redutě.Rád vypráví,protože jak sám
říká,vzrušuje bo pomíjivost vyprávění,které ho staví do
přímého kontaktu s. posluchači a právě z toho kontaktu vznikají nové c. překvapivé věci.
Reduta je malá pro všechny,kteří by chtěli slyšet Vyskočilovo vyprávění a je tedy dobře,že jsou z nich knížky,Už
vyšly dvě:P4 povídkách "Vždyt přece létat je snadné" vyšla
nedávno nová kniha,ze které vám dnes přinášíme ukázky a
vyšla pod názvem "Kosji" - je tQ několik vyprávění s rámcem text-appealu.A teď již posudte sami!-

" " • " „ J A K s f díl á T E XT-APPEAL"
Představení z vyprávění,to je vlastně text-áppeal.Několik lidí,postav
představení,vypráví své kratší přífcpévky,které na sebe nijak dějově nenav
vazují,ale které vycházejí z jednoho tématu,které je- "kostrou" takového
představení.Zkrátka několik přátel říká své věci k věci.
Jeďniu v polovině března jsme si řekli s panem škvoreckým a s Pavlíkem Doškem o s- Pepykem Podanými píše se Pepyk,protože rád polyvku) a a
Leošem SuChařípou,že uděláme v Redutě představení a že rámcem toho představení bude abiturientský večírek.
Nakonec se zrodil nápad,že vlastně jde o abiturientský večírek absolventů pomocného.gymnasia1
Nejprve jsme »i mysleli,že pomocné gymnasium,a vůbec pomocné střední škotství vzniklo proto,že ti,kde ukončili p¿mocnou obecnou školu,se domáhali
práva na vzdělání a že jim bylo vyhověno.Je přece nemyslitelné,aby někomu bylo upíráno právo na pokračování ve studiích,na možnost zastávat vyšší a kvalifikovaná místa jen proto,že k tomu mentálně není jaksi uzpůsoben. Zvláště,prokáže-li patřičnou snahu a píli a znání.(Známosti mají stejný kořen jako znalosti.Jde vlastně jen k písmenko.I když vzato podle abe:r; -o pořádku,znalosti by měly mít přednost před známostmi).Jest-li je
tcJu tak,potom existují také pomocné obchodní akademie a pomocné akademie
i. pomocné university a pomocné techniky,z kterých vycházejí pomocní inženýři,doktoři a zastávají pak přiměřená pomocná místa.(Pomocná místa?Jak
je to pctom?Nemfiže. dojít dejme ternu k tomu,že pomocný doktor zastává místo uoktora,protože...,to je ostatně jedno proč.Ale protože na to jaksi
nestačí,tak mu dají (vezme si) k ruce normálního doktora,který na to stačila ten jako jeho podřízený dělá všechno za něj,jakožto pomocný doktor
pomocného doktora?A to je ještě štěstí,že ten pomocný doktor přizná,že na
to nestačí,a že si" vezme jako pomocník"- někoho,kdo na to stačí).
Tak jsme si vymysleli pomocný svět a pomocné živwtyl
Když pomocný svět,e pomocné životy,tak to s tou pomocností a s tím pomocným gymnasiem'a školstvím může být úplně jinak.Nemusí to být - a asi není
- zařízení pro méně chytré iNaopak.Je to zařízení pro vykuky,pro. ty,kdo se
vyznají,z kterých něco bude,kdo to někam dotáhnou.Čili Vyšší a vysoké pomocné školství jako příprava pro vyšší a vysoký pomocný život.
Ale proč žijí (mají) pomccný život?Asi proto,že jim (vlastníkům) pomohl
dosáhnout a dosahevat toho,co mají,čeho si cení,že jím (tím životem) mají
určitou váhu.Že jim umožňuje vlastnit ncCo,co jim je cizí,nebo čím jsou
si cizí.(Magořinka!)žijí pomccný život místo vlastního života.Je to asi
•otázka pravdy,pravdivosti,hodnověrnosti.a není to tak,že pomocným životem
se z člověka, stává "něco",(Hleď,aby z tebe něco byloí'),vlastním životem
"někdo"?Je si blízký,je si osobní,patří si.I druhým a světu.
Ale co se stane s jeho,s naším vlastním životem?N® ten st- někam schová!
Ti pečlivější ho možná uloží do almary na ramínko.A řádně ho pronaftalinují.I když je jim celkem k ničemu,mají k němu možná takový sentimentální vztah.Někteří.Ti pečlivějŠí,kteří vědí o tom,že ho svlékli.
Má pí o ně památeční cenu jako první botičky,jako hodinky po dědečkovi,
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jako .vzpomínka, při ktei é se napůl shovívavě,napůl lístěstivě usmějete, jako pcšetilé předsevzetí. Třeba si slibují,že si ho jednou zase
na sebe vezmou..Jednou. Někdy.AŽ.Až k tomu bude vhodná doba,až na to
bude kdy.Třeba si říkají,žc ho odložili jen dpčasně.Proč? Aby si ho
uchovali čistý a neporušený, jak říkají. (To fe ze Zakopávače hřiven,
poznáváte to,vážená paní red:ktorko?) Proč ? Yíte,protože měl takový
staromodní střih.Člověk se v něm cítil takový selený a hnedle směšný. V tom už se pomalu nedalo jít do lepší spcleciyjsti.Mezi známé...
Proč? Je to taková hrubá látka .Límeček dře .Muse1). jsem stále vrtět
hlavou.Vypadalo to, jako že stále nesouhlasím».
nemohl jsem už dopnout kalhoty v paše.A taky sako mi přes břicho táhlo.Snad někdy,jestli se trochu spadnu.Plandalo to na mně.Připadaje jsem siv tom jako
,; \ tiská. Jako kur ve k Moc stsrá. ¡¿o c zastaralá.
C-oiní,měne pečliví,ani nevědí,kde ho mají.Někteří .už zapomněli,že se
převlékli»A někteří ďokonce o tom,že někde mají odložený vlastní život a že žijí pomocný, vůbec nevěděli a nevědí.)
Pomocně životy dělají pomocný.svět.A pomocný svět si žádá a dělá pomocně životy,To je ten koloběh.Ta dialektika.Takže on$ je skutečně na
pováženou a ó hubu tahat vlastní život do pomocného Sfěta,•
%
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' TAKOVÉ TORZO, TO El b.I TEPKV ŽILO !

Od to hit o podvečera se dívám na. sebe, na druhé a ns svět jinýma
očima i Znaje vlastní cenu,dovedu ocenit.druhé. Navštívil ná$ páft*
Toho podvečera» Člověk vyloženě: duchovní, vzhledem- aaketa.^aívoilil,
proklouzl dó kuchyně,kde. jsi..e práve večeřeli,usadil se na, dli,na- •
sauíl si brýle ,a ,vyndal z aktovky listiny.
"Nechci se vtírat," řekl,"klidně jezte dál»Jen j^zt^dékud můžete.Ale neštěstí nechodí.'po horách I.. ."
Zvedl oči ke stropu, "...nýbrž po lidech !"
Přitom se zadíval na-.mrie,jako-by mi neštěstí lezlo, po límci košile.
Ošil jsem se a pře jel jsem sir rukou po límc i.Pán. pokývl hlavou a • jeho
oči se svezly na mé dvě dcerušky-b^rušky. "Ach,děti,děti jsou radostí
života!" zvolal s rezignujícím úsměvem a pohladil Barborku po hlavičce, "Jo, jo ,radostí .Lokue jsou.Skotačí,že ?Jsou živé,že? Ach,ano,ano.
Bože,Jezdí tolik .aut, moc aut .Chuděrky! Ne ,rie , nechci strašit, proč by musely dcerušky zrovna po>' auto,že ano? Vždyí jsou tu ještě jiná,docela
malá,banepatrná nebezpečí,pouhým.okem neviditelná.Třeba mikrrbý! Ar
braňte se jim! -ze- jsou.deti-očkované? Jistě, jistě^.ale jsou i virové
choroby,sni pomyslet nechci,ach bože, a spoléhejte-na medicínu! *
íííuž dojatě pomrkával. Bylo zřu jme, že tady je medici n§ v koncích.Po jistil
jsem doerušky-berušky,každou na patnáct tisíc v případě úmrtí*Aby z
toho ně c o* • měly . "Samozřejmě nic zlého vám nepře ju. Jen všechno nejlepší.
Ale.v takovém bolu těch patnáct tisíc- jako když najdete. Tc máme dohromady třicet tisíc,kdyby obě najednou,kdyby infekce." Muž pohladil po
hlavičce mladší,Markétku, a mrkl na -mne."Paní vyhlíží taky- pěkně,"řekl
znalecky."Pěkně,ale trochu vám žloutně.Nebo že by to dělalo to světlo?
Někdy...." Pojistil jsem svou ženu rovněž na patnáct tisíc. "No vidí• te,tak vám to dá pětačtyřicet tisíc," podotkl muž."S tím. už se dá něco podnikat .Zvláště když nejsou tuhlety starosti s rodinou.'"
Sám jsěm st, nechal pojistit na destt tisíc.Ne že bych byl bez naděje.
Infarkty,rakovina,neštěstí.Ale už od dětství trpím pocitem méněcennosti. Měl jsem za to, že vymřením -rodiny přátelská návštěva skončí.
Ale ne.MUŽ sáhl znova do aktovky,vytasil se s knížečkou a spiklenecky mi ji podstrkovrl, jako by šlo o protistátní leták nebo o pornografii. "Koukněte!" zašeptal vzrušeně,"Není tam všechno,ale je to pochopitelné, to dá rozum,neuvádíme všechny kombinace.Je to jen rámcově.
No,koukněte?" četl jsem.Když přijdu o nohu ped kolenem.,dostanu 8000.

Když nad kolenen 12 000.Pale c pravé ruky dělá 1560,každý jeden prstíček 400.Oko bere 3500, obě 10 000.Pak ještě ruka k lokti, k raněni,
samotné zápěstí,chodidla, žebra,uši,nos zuby....
. ^ Vypadalo to jako cedník lidských drůbků. "Přenýšlejte o tom reálně". Je to jistě bolestné,ale velice výhodné.Pravda,člověk o tom nerad
2Si8ŽÍ3rááfc t o k-ž^opádně ztráta,ale nějaká ta tisícovka na ruku......
- "ale nejaká ta tisícovka na-stůl,to je rozhodně náplast.
Musíme mysl. t reálně!" táyslul jsem reálně. Lednička, to je vlastně levá noha poa kolenem a ještě zbude na "koberec.Rádi© pořídíš za palec le
vé ruky.Ale něco lepšího,třeba stereofonní s gramofonem,to chce celé
zápěstí. A takové torzo....
dočetl jsem, domyslel jsem a podepsal jsem. Po večeři jsem si zad, 1 do hostince U růžového kavalíra'« jedno pivo.Seděl tam chlapík,
který propíjel ze zármutku už třetí stovku. Potřeboval sehnat dvacet
tisíc na kvartýr a stále nevěděl jak a kde. Tak takhle pil denně na
žalost.Už-druhý rok.Přisedl jsem a poradil jsem.Dvě nohy nad kolenem,
každý jednu,jste přece manželé, ne? A je byteček jako klícka.I s výtahem.A ještě zbud^ nějaká ta stovka a ruka na zařízení.Tak jsem zaznamenal hne e' první večer zisk.Osm stovek! Čtyři zuby^po 150 a nosní přepážku* za.26®. Osm set ! Stedesát mi srazilikSnau daň z příjmu obyvatelstva.Nt-bo zéíí ztráty zubů.Nevím. Webýt po jištěn, škodoval bych.Protože
ten človek by mi dal přes hubu tak jako tak.Ze žalu.
. A ještě ušetřím,protože mohu jíst jen polěvku. Ach,dobpe jsem investoval »¿vrtlo mi slunko naděje.
A takové torzo ? Ach, takové torzo, to by si teprv žilo !
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budím se ráno
se snem v očích
ty ale jsi pryč v New Yorku
vzpomínáš na mě Dobře
Már: tě rád mám tě rád •
a tvoji bratři jsou šílení
beru na vědomí že jsou opilci

.*
,

To už je strašně dávno co jsem byl sám
to už je strašně dávno co jsem se posadil na posteli
a nezavadil přitom o kolena muže nebo
žehy ha tom nezáleží Čí chci
lásku pro kterou jsem se narodil chci tě mít u sebe ted
k
Transoceánské parníky víří vodu cestou přes Atlantik
Křehká ocelová konstrukce nedokončených mrakodrapů
Záa vzducholodí hřmící nad Lakehursten
Ní^ scéně tančí šest nahých žen najednou
Na všech stromech v Paříži je twd zelené listí
Do dvou měsíců budu doma a podívám se ti do očí
V dnešním Čísle jsme přinesli ukázku z tvorby současného amerického
básníka Allena Ginšberga„ který byl 'až do rozpadu "Beatl gene.ration"
na počátku šedesátých let gejín vůdčím zjevem v poezii.
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Dr.Ungera

Pokud je ni známo, žádná véda se nezabývá láskou. Je to správné nebo
: ? Jestliže snad nějaká věda o lásce existuje j mohl byste nám o
ní něco říci ?
Ani já neznám žádný vědní obor, který by se zabýval výhradně
a vyčerpávajícím způsobem vztahu dvou lidí,kterému se říká láska.
Nedomnívám se však,že by bylu nutné takový vědní obor vytvořit,poněvadž problémy lásky jsou v současné úobě studovány a hodnoceny již
celou řadou různých odborníku.Z. lékařských oborů jsou to především
Sexuologie, psychologie, i psychiatrie,okrajově pak gynekologie,Venerologie , někdy i souní lékařství. Z ostatních pak jen namátkou :
sociologie,pedagogika,práva,estetika,filosofie a jiné. Hlediska podle
kterých mohou být problémy lásky řešcr\y jsou tak rozmanitá, že by je
stěžni mohl obsáhnout jeden vední obor beze zbytku.
Co soudíte o lásce tak zvané studentoké ?
J/jyslím, že studentská láska je to nejhezčí na světě.Jistě se projevuje svým způsobem, který je dán mládím obou partnerů.S přibývajícím věkem přibývá zkušeností, ale ubývá ilusí a ideálů.Lze těžko hodnotit
rozdílnost v láskách,je však jisté,že každá další se více či méně
liší od předcházející.
Naši studenti jsou dospělí lidé a tak se domníváme,že se nemusí ze
Zdravotnického hlediska omezovat.Nebo se snaa domníváte,že pohlavní
styk má vliv na mozkovou činnost čímž snižuje chápavost studenta či
studentky?
Řekl bych spíše,že naši studenti jsou více či- méně dospělí.
Rozvoj duševních vlastností není vždy úměrný tělesnému vývoji.Pokud
e týká omezování se v lásce,mám dojem, že zde máte na mysliomezováí se v pohlavním styku.Pohlavní styk nám jistě nesnižuje chápavost
neovlivňuje činnost mozxové kary.Ale neuvážené následky neuváženého pohlavního styku, nohou někdy natolik zkomplikovat život, že pak
n^kdy i po dobu několika měsíců znemožní úplně studium nebo dokonce
vynutí dočasné přerušení.Proto bych navrhoval rozumnou ukázněnost s
přihlédnutím k možným následkům.
V jedné intimní knížce bylo napsáno,že pro mládež je lépe sportovat,
než milovat.Jaký je váš názor na tento problém?
0 této otázce bychom mohli široce diskutovat.Podle mého názoru
sport nemůže nahradit lásku,poněvadž je záležitostí čistě fyzickou,
láska nemůže nahradit sport,poněvadž není a ani nemá být sportem.
Pakliže však někdo hlodá v lásce pouze vybíjení přebytečných fyzických sil nebo kompenzaci nějakých komplexů,udělá lépe,bude-li se věnovat sportu.
Chtěl byste prostřednictvím našeho čat-opisu studentům něco říci ?
Závěrem bych rád řekl,že i v lásce má mít své místo rozum a zdravá
úvaha.Je pravda, že málokterá studentská láska vyústí v manželství,
ale musíme i s touto možností počítat .Pí ~> ten případ pak je na místě
plně si uvědomit celý rozsah zodpovědnosti vůči sobě,své psrtneice i
dětem a nezapomínat ani na eugenické zásady.
/DIALOG/
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Na otázky odpovíd' drrmnturg cli vadl", ZN s. Mi kula .

1) Kdy bylo divadlo postaveno a čím zahajovalo ?
Odpověď: Budova byla postavena v roce 1909Divadlo deveri 30.6.1945 předvedlo Smetanovu Prodanou
nevěstu, SUm operní soubor vznikl v r.1946 -dohodou s
divadlem v Karlových Varech,Zv tu dobu nastudoval 115
operních a 30 baletních premiér.Šéfem opery je František Vajnar.
2) Kolik lidí je v divadle zaměstnáno ?
Odpověď: Celkem má divadlo
¿45 zaměstnanců. Z toho je 20 sólistů; 50 členů or,chf.?s cru,35. ve sboru,25 v baletu a
ostatní jsou v dílrnch,administrativě.atd.Naše divadlo
je ječ iné samostatné divadlo v ČSSR.
3) Jak dlouho se nacvičuje a připravuj-: nová opera ?
Odpověď: Celkem asi 2 měsíce. Z toho 1 měsíc na jevišti.
4) říká se, že se před zpěVem pije syrové vajíčko.Používá někdo
tento recept ?
Odpověď: Je to jen vžitá pověra. Nikdo z pěvců se tím neřídí.
5) Uskutečňujete nějaké zájezdy dq zahraničí ?
Odpověď: Letos oslavujeme 10 let své družby se Zemskou operou
v Drážďanech, My jsme u nich by"1 i 5 krát a předvedli
jsme např.Smetanovu Prodanou nevěstu,Má vlast Janáčkovu Její Pastorkyňu, atd. J>. jich soubor u nás již byl
také 5 krát, 31.3- u'nás vystupovali s Mozartovou Kouzelnou flétnou.
6) Co říkáte obecenstva a návštěvnosti divadla vůbec'?
Odpověď: Zahájení programů v Domě kultury.kde jo za měsíc 1200
akcí, vylidňováním centra města,vlivem televize a dal-"
ších činitelů návštěvnost samozřejmě poklesla.Mezi publikem postrádáme mladé lidi, kt_rých sem na rozdíl od
Brna, či Olomouce chodí málo. Přáli bychom si užší styk
s veřejností a samozřejmě i s Pi;>.
Již půl roku dělá.budově ostudu lešení. Kdy zmizí ?
Odpověď: Má se vyměňovat polovina střechy a není krytina.Lešení
by ale poule nového slibu mělo být odstraněno do konce
července.
8) Naši studenti chodí do c^ivadia
slevenky a pak tedy* musí sedět
až vzadu nahoře na balkonu. Bohužel, ale během představení vrže
tolik sedadel, že tam vzadu není rožu.ět účinkujícím.Budou tedy
sedadlo ně kdy Vyměněna ?
Odpověď

Sedadla již měla být vyměněna lotos,' Bohužel nám to výrobce v Holešově na. poslední chvíli odřekl,protože dostal
důležitou objednávku, Peníze
jsou (stálo by to 750
tisíc Kčs) a tak doufáme, že to příští rok budj vyměněno.
Jinak bude letos ve vstupní h .la a na chodbách položeny
nové mramorové podlahy.Jinde dáme linoleum a koberce,
-JF-

CO KDO ŘEKL CO' IujO ĚExCL CO KDO & K L CO KDO HEKL CO KDO ĚEKL CO KDO ŽEKL
Dnes o ŽENÁCH:
ŽENi verí mužům,umějí-li nadívat své vety slovem

l á s k a ,

(gaizec)

• o:-.-li si j i ^ i láskou ŽENY,zkoumáme její krásu;pochybujemer-li o je-'"
jím srdci,nemáme kdy se starat o její obličej.

(Stendhal)

Láska je celým životem ŽENY,v mužově životě však pouhou epizodou^ ^ 7 7 )
Na lásku hení jiného léku než více lásky.

(Aristoteles)

ŽENY i ŽENY ! Promarníme tuze času s vámi.

(Goethe)

I nejpřísnejší žens je příznivě nakloněna těm,kdo vychvalují její krásu.
A.Deboy)
Hra se slovy,zatajování,má pro všechny ŽENÍ velký půvab (7??)
Obyčejně milujeme hezké ŽENY z náklonnosti,ošklivé ze sobectví a ctnostné- z rozumu.

(abé Prévost)

ŽENY rozumějí modě,muži nikoliv.Muži vědí jak je moda drahá,ŽENÍ nikoliv,
(???)
**

ŽENY zapomínají vždy něco,co je opravňuje vrátit se.

(777)

Několik myšlenek Erika Maria Eemargije z jeho románu
TŘI
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Nikdy toho nechtěj moc vědět.Čím méně toho^člověk .ví,tím snadněji se nu
ž.ije.Vědění, činí člověka svobodným,ale neštastným.
Štěstí - to je ta r>e jnečistě jší věc na světě a s nejvyšší cenou.
Pcvr"-hni jsou jen lidé,kteří si myslí,že povrchní nejsou.
v
v
x níže nedělají člověka Štastným,ale nesmírně ho uklidňují. «
člověk musí umět taky prohrát.Jinck by nemohl žít.
Jen si nic nepřipouštět.Co si člověk připustí,to si chce udržet.A udržet
t si nemůže nic.
Skromnost a svědomitost bývají odměňovány jen v románech.V životě jsou
využívány a pak odkopnuty.
«

Zásady je třeba nedodržovat.Jinak nedělají člověku radost.
Člověk nemůže- vědět nic napřed,
člověka ztrácíme teprve,když je mrtev.

Plešatý se nemusí Česat,ale má pořádný kus obličeje,který si musí umýt.
Proč nutit baletky,aby tančily na špičkách.Není jednodušší najít pro
toto povolání dívky vyšší postavy?
Lepší mizerné'počasí,než žádné.

-

Kočky - na to jsem pes!
r.

Než-li s-e"rozhodneš udělat krok,zkontroluj si,zda máš nohy{
Jedni'tvrdí,že Greta Garbo ži je,druzí že nežije.Já nevěřím žádnému z
těch hloupých klepů.

Jerna kronike?

RP One e2.března 196b.

Pondělním dvěma lavinám ve Vysokých Tatrách padlo za oběí
7 horolezců, Pod první lavinou (spadla ráno v 6.45 hod. v
Male Studené doline), zahynul brnenský horolezec P.Brlka .
V deset hodin nalezlo smrt pod sněhem (v ¿fc-lé Zmrzlé dolině
u Zeleného plesá') 6 člena horolezeckého • oddílu z Přerova manželé J. a L.Ježkovi,Z*Opletal,F.Skácelík,J.Bednařík a
dr.R.Sedlář. •
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Ruda Zabilka (II.ročník) byl v d-bě neštěstí společně se Zd.Roušarem
na kurzu horolezeckých vedoucích ve Vysokých Tatrách.Zeptal jsém se
ho na jeho dojmy a dozvěděl se následující :
V době našeho kur-eu 19.3.-4.4.196c byly v Tatrách velmi nepříznivé paliínky a bylo sťiálé nebezpečí lavin. První týden jsme 'byli- soustředěni na Terryho chatě. V pondělí 21.března, ve třičtvrte na sedm ... •
jsme se připravovali na túru. .-.jednou přiběhl jwien hoch a že prý spadla lavina, abychom šli pomoci vyprostit zasypaného kamaráda.Pochopitelně, že jsme okamžitě změnili plán a utíkali jsme pod. Baraní sedlo. Na
miste neštěstí se rozprostíralo lavinoviště asi 200 m dlouhé, 80 m široké a pět a půl metru silné, skládající Se z velkých balvanů. Za malou chvíli dorazili další horolezci (všichni z horolezeckého oddílu
Děčín) a přinesli sebou sněžné sondy.
Celkem nás sondovalo jedenáct. Sondovali jsme od okraje laviny
v řadě těsně vedle sebe. Pás jarně si vyznačili cepíny a píchali jsme
vždy k levé noze, doprostřed, k pravé nr-ze'a krok ku předu a zase znrvu.Asi ve třičtvrte na áeset jsn.c měli jednu'řadu hotovou, avšak bez
úspěchu.V 10 hodin přišla BS, takže nás bylo 30. Ale ani ve druhé řadě
jsme nebyli úspěšní. Práce to byla velmi namáhavá.Asi v 11 hodin jsme
museli odpočívat. Po přestávce jsme Zt
LI znovunovou řadu. Během-pěti
minut jsme narazili na telo kamaráda. Během dvou hodin bylo vyproštěno, avšak křísení ani dýchání z úst do úst nevedlo k cíli. Po dvouhodinovém úsilí zan". chala HS pokusů a dopravila mrtvé tělo do Smokovce.
V době, kdy jsme začínali druhou řadu, spadla u teleného plesa dal- ohromná, lavina. Pod ní zůstalo 6 horolezců. Nř. záchranných a vyprošťovacích pracích se podílela HS, lyžaři, horolezci, vedoucí a instruktoři z Popradského plesa, mezi nimi i s.asistent Procházka z naší KTv.
Pondělí.21.března 1966 se tedy zapsalo smutně do tatranské historie.
Toho dne se událo neštěstí, které je'' nejvetším za posledních 10 let.
v

lidy jsme i přes tuto situaci pokračovali ve výcviku. V úterý jsme se
vyplavili na túru. Bylo velmi. špatné počasí-, vichr, a sněžení .Navzdory
podmínkám jsme uskutečnili několik hodnotných výstup; S. Uhrem jsce
zlezli Žlutou stěnu (C-.gašíkova cesta) se stupněm -bjbí n---sti VI, což
je nejtěžší výstup vůbec.
Ve stěně jsme byli 11 hodin a vrátili se až za try. ee Zdeňkem Riušarem jsme lezli Kozí štít - J i ž n í pilíř (V.stupeň) při -lOst.C. Ve stěne js„fe byli 6 hodin» Za výstupu na nás padaly prachové laviny
Ve čtvrtek HS zakázal: tur v i co sobotního zakončení jsme jen lyžovali a probírali teorii. Byl t< pro nás zájezd sice úspěšný, ale
velmi smutný.
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V úterý 29.března se konalo v hale PF v Ustí n.L. utkání v košíkové
mezi družstvem posluchačů,a asistentů. Dlouho očekávaně utkání slibovalo zajímavou a vzrušující po• í,vanou. "ení prito divu, že zahraniční tiskové agentury poslaly o Ustí niL. své sportovní redaktory,kteří se proslavili svými odbornými referáty z utkání Real Madrid Btnifica Lisabon, Chicago Black Hawks - Toronto wiaple Leafs a stovkami aalších. Nechceme poklonkovať uznávaným sportovním kapacitám, ale
v zájmu zachování objektivity přinášíme několik postřehů-z utkání,
které byly otištěny na pře.nich stránkách světových sportovních deníků.
Ještě před stanovenou dobou se tísnilo v hale, přesněji vyjádřeno
v tělocvičničce, několik nadšených fandů košíkové, jejichž' počet se
v průběhu utkání zvětšoval. uejich hlasité povzbuzování a pétlesk
nezůstal daleko za bouří ovací z Maracana (pozn.réd. stadion pro
117 tisíc sedících diváků)* Asistenti v předtuše prohry nastoupili ve;
smutečních dresech - černých, ¿a to posluchači, plni optimismu a s pev
non'vírou ve vítězství nestoupili v kostýmech spíše maškarních než
ep~rtovních. Utkání od počátku byl« naplněno obtustrannou snahou-'
'strhnout vítězství na svou stranu. Tvrdě vedené utkání se vyznačovalo
vysokou sportovní hodnotou bez známek záludnosti a zákeřnosti. Tento
prvek rytířského boje byl vlastní oběma družstvům až do konce utkání;.
Skoda, že. toto uniklo rozhodčím. Zvláště na mladším z obou partnerů ,
bylo. patrno, že sbírá zkušenosti k nestranně řízeným zápasům, což se;
projevilo zřetelně v zaveru utkání.
í
Vyrovnaný poločas se stavem 24 : 23 pro asistenty sliboval dTamatičnost druhého poločasu. Druhý poloča- byl bohatší na koše a skončil •
v poměru 59 : 56 pro posluchače.
Inférmace by nebyly úplné, kdybychom neuv- dli, že smuteční .oznámení
velikosti plakátu o péréžce a pohřbu asistentů viselo na fakultě týden před utkáním. Soudí se, že nejlepší střelci obou družstev KuDrNa
a Le BeDe jsou napsáni na listině -profi teamu Harlemských.
•V závěru komentářů .se zahraniční redaktoři - shodu jí v názoru, že tato
přátelská utkání by měla „pronik-:t i na.' jejich university á.. těší se
opět na dalří zájezd do Ustí n.L. , kam byli pozváni ría utkání .'v odbíjené.
•
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V březnu se zúčastnilo družstvo házené turnaje "Duchcovský,pohár " .
v Duchcově.Ve své skupině skončilo na 2. místě, když po veími dohré
hře porazilo i druholigový Litvínov.
V ý s l e d k y :
S L A V I E
PF - Litvínov
8 : 7
- -Teplice
9:9
- Litoměřice 5 : 6
'
1
- Terezín.
13 : 7 • ' • 1
Celkově Slavie PF" obsadila 3. ,..ísto, což je úspěch,, ne bot družstvo
nastoupilo • l»ez svých opor - Ondráčka, Lukeše, Samlera. Dofcře se uvedl
nový hráč Kudrnaí
'-"irný výkon podal Chlasták, ale neproměnil 4 secmitietrové hody..
Libuše Macounová (II.řeč:) získala pro ČSSR stříbrnou medaili na
I.evropských hrách ve Westphalen halle v Dortmundu.
V běhu na 400 m dosáhla času 57,1 vt4 B 1 a h o p ř e j e m e 1*! I
Družstvo atletů oplatí, návštěvu německých atletů a utká se s nimi
7.května 1CJ66 v Dráždanech.
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Toto číslo /5/ vyšlo pro vnitřní potrebu W v fstí n J^bem. Řídí redakční radat
šéfredaktor Jiří Fišer, členové
Hála, J. Cerný., \i\ Go l&st ai.no vá.
Vyšlo dne 18. 4.1966 - Náklad 250 výtisků

Cena 50 haléřů.

