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/ ilaneování. 2oto slůvko sc objevuje nejčastěji koncem, at jiz
kalendářního nebo Okolního roku. Chtě-nechtě, muším jej použít, i když
před nějakým tím pátkem začal Okolní rol: 66-67.
Každý z nás stojí před velkým problémem. Je jím celoškolská konference ČSM na naší škole.
Vrátím se o rok spět. Pise se 2. listopad 1965. Ten den se v aule
proneslo mnoho slov a ještě více napsalo. Zhodnotit. Ustavit. Zajistit.
Vyhlásit. Ukončit« Prověřit. Prostě do X.
Probírám se jedním bodem za druhým předneseným a schváleným v ten den
a u každého- sc rozkládá ta osudná propast mezi slovem a skutkem.
Dejme tomu, že vyšel Majáles 66, jakž takž proběhlo celostátní kolo
SVS, zajistil sc Club, jak po materiální, tal: i po náplňové stránce.
Nesmím ani zapomenout na navázání spolupráce sc školami a studentskými organizacemi v zahraničí. Keni to však málo?i
Podívejme se třeba na koleje. Je začátek školního roku a stejně jako
loni, nemají studenti, kde bydlet. Kapacita pokojů neodpovídá skutečnosti. Cizinci a potom teprve naši. Špatně zorganizovaná úschovna zavazadel» Menza vydává večeře jen do půl osmé, ale vyučování mají nnozí od dvanácti do osmi„ Z posledního problému je zřejmý nesoulad
mezi školou a kolejí /obojí se
nachází v jednom areálu i/. Ptám
se, jak je možné, že místo aby
se to lepšilo, je to čím dál horší?
'Různá nařízení, a "i již dobrá či
špatný, sc dosxanou k zaměstnancům. Ti
jo řeší tak nějak na místě a"!"pc svém, nehledě na ty,
kterých se to týká. Proto panuje
na kolejích zcela oprávněné napětí- mezi studenty a zaměstnanci.
Kolejní rada je zde naším fádním
zástupcem.
y
J
VŇ'" ^ y v, -0 Dalším velkým mínusem je naprostá
Q^ —
\>
^tff*
neinformovanost o všech změnách
na kolejích a nejen na kolejích.
Potomvjo lepší házet hrách na stěnu, ne:" vysvětlovat lidem třeba, že
ty bunky na A koleji s. musely uvolnit pro cizince z nařízení ministerstva školství, že ...
Daljí problémy vyplývající z netečnosti nás samých. Soubor Máj, Club,
SVS á mnoho dalších. Impuls na tom není momentálně o mnoho lépe.
Malý kontakt mezi studenty a přodstaventstven školy věci neprosoěje,
spíše naopak. Letos na jaře sc o něco takového pokusil bývalý s.
rektor. Zůstalo však jen u tohoto prvního setkání sc studenty*.
Mohl bych popsat nesčetně papíru, ale to není účelem, ani prostředkem. Jen bych vás chtěl všechny neladit. Naladit na blížící se celoškolskou konferenci. Protože taká my budeme zvedat ruku pro toho
či onoho. My také se budeme zavazovat. Zavažte se však tak", aby vás
nemusel někdo jiný rozvazovat.
Františok Te i chmann
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To si řekne možná. nčMo c to ok, kteří -i vsspomenou, že
v posledním dvojčísle jsme přetiskli Vieinamskcu tryznu za sebe,
kterou napsal kolega Gerw z elektrotechnického Zkratu. Vietnam - už zase,řekne si.
A řekne si, že se o něm v našem tisku píše trochu příliš
mnoho a jestliže už i Impuls..,.
Zda se píše mnoho nebo málo, je relativní, Často se mi
zdá, že by se místa, věnovaného zprávám z Vietnamu, dalo využít
v

v

daleko lépe. Chtěl bych se dočíst jakou roli hraji Oínane v teto
zemi, chtěl bych vědět, jak to vlastně bylo s nedávnými jihovietnamskými volbami, chtěl bych si i v našem tisku přečíst, že jugoslávský president Tito nesouhlasí s do Saulem, protože ten ignoruj.e čínský podíl na konf ľktu.o
Ale o to ani tolik nejde. AÍ. ' ^ to jakkoliv, válka tu je
a lidé jsou mrzačeni - nezávisle na tom,-, proč. to je c co si kdo
o tom myslí. A zdá se mi, že v nás vzniká povědomí- válečná každodennosti, jak by řekl pan Kosík, a že začínáme válku brát jako
samozřejmost. Kromě toho, je to daleko od nás a nás se to netýká-,.
Ale to- u.ž tu jednou bylo5 tehdy to byla ta neznámá zemička kdesi
ve Střední Evropě.
A když se pořádá manifestace ne. podporu Vietnamu, tak se
bere spíš jako jedna z manifestací, které jsme prožili a kde nebyrli než lidé, kteří se ulili z práce nebo ze školy, aby si někde
mohli udělat čárku za akci.
Myslím si ale, že Vietnam je něco jiného-, jako byla Kuba.
A až so bude zanedlouho pořádat manifestace studentů za podporu
Vietnamu, tak tam určitě půjdu. A snad i vy«
Karel Kovanda
čeho je třeba se vystříhat,není ani tak omyl,jako
rozpor se sebou samým'
právě touto druhou chybou ztrácí autorita svou sílu
KAPOIOT
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mají společné jédno: Dějiny'SSSR. ^u úchvatnou dvousvazkbvou knihu, nabitou fakty
a těžkou ke čtení, jejímž studiem má však Člověk možnost pochopit mnohem více a
mnohem mnohostranněji věci, které měly a mají přímý nebo nepřímý vliv na náš dnešní život«
A ta mnohostrannost se týká především kultu osobnosti. A bude mi nejspíš vytknuto,
že to zase vytahuji na světlo, a že i o druhé stránce bych měl psát. Ale - o úspěších jsme se toho dočetli vždycky dost. 0 kultu bych se zdráhal říci totéž.
Především existuje otázka Proč se to stalo. Vzpomevnme si, jak často se tvrdí,
že fakt, že Stalin vládl tvrdou rukou a zcela sám, bez kontroly, vyplýval ze situace
Sovětského svazu, který budoval socialismus v kapitalistickém oblklíčení a neustále
byl zvenčí ohrožován. Toto vysvětlení je na první pohled přijatelné - ale jen do
doby, než se u Aragona seznámíme s tím, co bylo před Stalinem. Cituji:
" Mezi 19 členy a náhradníky ÚV, zvoleného VIII sjezdem, r. 1919, byla řada příslušníku dosavadní vojenské opozice."
" IX sjezd strany zvolil do 19členného ÚV i hlavní mluvčí opozice" (To bylo roku

1920.)
" Ze skupiny dělnické opozice přešli po X- sjezdu ( 1921 ) do nového ÚV Dzeržinskij,

rockij a Buchsrín."

Na XI. sjezdu se Lenin nesetkal se všeobecným souhlasem. Vystoupili proti němu
Šljapnikov, P*eobraženskij, Osinskij, "iljutin. Larin, Lomov."
Za Leninova života tedy vnitrostranická demokracie existovala nejen na papíře,
ale i v praxi. Dlužno podotknout, že tato opoz'ce nikoliv všeobecný souhlas
s Leninem existoval v období intervence, občanské války, válečného komunismu,
kontrarevoluce, hladomoru, naprostého ekonomického rozvratu - tedy v podmínkách
nesrovnatelně téžších, než o jakými se kdy musel střetávat Stalin - s jedinou
výjimkou'válečných let, kdy, zdánlivě paradoxně, byla účinnost kultu pociíována
nejméně.
Ještě jednu poznámku k příčinám

kultu; týkající se ohrožení sovětského státu

zvenčí a trvale napjaté mezinárodní situace: zdá se, že už byl zapomenut tento
Mikojanův výrok, který pronesl na XX. sjezdu K3SS: " V jistých případech se mezinárodní vztahy zostřovaly i naší vinou. " Prozkoumat tuto vinu, přehodnotit
nejnovější dějiny i s přihlédnutím k faktu, že nejen západní imperialisté otravovali mezinárodní vztahy, na sebe zřejmě ještě nechá čekat.

A pak je tu další závažná věc, která mne zu:pokojuje. Často sa zdá, že se celý
problém kult';, u nás bagatelizuje - že se hovoří jen "o jistých přechodných jevech \ jisté době", .:teré byly rádoby nepříliš významné a trošku pošpinily
čistý štít socialismu, A hlavně - už je to dávno a opakovat se to nebude, tak se
nestarejme. A někdy je třeba připomenout, cc všechno se vlastně 3talo, abychom
si uvědomili celé nebezpečí.
"Člověk může být odsouzen za zločin spáchaný jinýai, m i ř se na torctc zločinu
podílel, ba dokonce i když o něm nevěděl" - soudí Vyšinskij vr Teorii soudních důkazů v sovětském právu, knize, ktorá byla vydána r. 1945 a rok později byla odměněna Stalinovou cenou.
S tímto "sovětským právem" nabylo pochopitelně těžké provést všechny hrozné
zločiny, které se děly. Několik příkladů 7 Aragor.a:
Malenkov spolu s Ježovou zkiaa%fruováli legendu, pcdle níž existovalo v..Bělorusku
protisovětské spiknutí. Následkem toho b3'la vyloučena ze strany polovina všech
jejích -členů v této republice^ Všichni tito nevinní lidé byli rehabilitováni,
avšak mnozí post mortem.
Kalenkov jednal spolu s Berijou v Arménii, kde bylo zatčeno téměř celé předšed- '
nictvo sovnarkemu této republiky.
Kaganovič dal provést masové zatýkání mezi železničáři, jemuž padli za obět
téměř všichni náčelníci drah, politicKých oddělení i vedoucí dopravních úseků.
I zde byli všichni rehabilitováni, většinou post mortem.
Pokračovat by se dalo
do nekonečna.
v

Vůbec

&umyslím, že by se o kultu osobnosti bylo napsalo přespříliš. Spíš

naopak. Nesmíme nikdy zapomenout, že pro každý demokratický systém, tj.
sj'stém řízený lidem, vyvstává největší nsbespečí tehdy, jestliže se moc
vymkne z rukou volených zástupců a dostane se do ruky

aparátu, který

i když je zpočátku vytvořen k vykonávání w l e lidu, se pak stává aparátem mocenským, a vůli lidu přímo kontroluje.

Karel Kovanda
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Tyto výpisky jsou pořízeny z knihy "Filosofické základy pedagogiky, z kapitoly
Theorie university od Sergeje Hessena, která vznikla z přednášek v letech 1918-1921
na Petrohradské universitě a u nás vyšla v roce 1936. ASkol"v jsou to pouze úryvky,
mnohé z nich stojí určitě za zamyšlení. Je samozřejmé, 20 tyto výpisky řreposkytnou
úplný obraz kapitoly, ostatně to ani jejich účelem není.
Proto má škola vědecká /vysoká škola/ býti především ohniskem vědeckého bádání,
její docenti pák aktivními badateli, samostatnými učenci, kteří svou vědeckou prací
rozšiřují oblast poznání skutešnosti, studenti, pale nikoli pouhými posluchači", nýbrž
účastníky badatelské práce profesorů, tr&he jen začátečníky.
Jednotnost bádání a vyučování především znamená, že vědu v rámci universitního
vyučování nutno vždy pojímati jako problém ještě ne zcela rozřešený, jako něco, óo
podléhá procesu bádání. Universitní vyučování - aí již v posluchárnách;v seminářích,
nebo v laboratořích - reaguje na všechny nové teorie a objevy ve vědě, dokonce i
sporné. A naopak všechno, co bylo/již ztuhlo v krystalisované formě systému/je zde
znovu přetavováno, neboí se stává předmětem kritiky i zkoumání. Z povahy vysoké školy vyplývá, že je studentovi umožněno, aby se soustředil na studium vědních (borů,
jež odpovídají jeho vědeckému zájmu, doplňuje je studiem k nimž byl přiveden postupem své. individuální vědecké práce, nikoli učebními osnovami zvenčí předepranými.
-Projevem svobodnó'ho ducha university je i to, že několik profesorů může přednášet látku téhož oboru a že si studenti mohou svobodně ^.oaeaity volit. Čím více je studijní • program na vysoké škole presne vymázen a cim více ma ráz encyklopedicky, tím
jsou přednášky méně vědecké. Svoboda studia, znamená volný výběr a tím i vol:icn-t
"pohybu". Svoboda účastniti se studia;jinéhb oddělenírn®bo jiné fakulty, dokonce
svoboda přestupovati z oddělení d ó oddělení, z fakulty na fakultu, "z university na
universitu, není jen libovůlí, nýbrž příliš často je odůvodněna vnitřními pož-vdavky
vědeckého studia. Jako každá svoboda, tak i tato nemá upadat v pouhou libovůli, aby
pěstovala místo filosofického ducha bádání povrchní diletantistous. Čím více je ideální úloha vysoké školy nebo fakulty zatlačována ve skutečnosti do pozadí úkoly pra ktickými buž technickými nulo profesionálními, čím více sami studenti hledají v ní
místo čisté vědy různá "oprávňuj.", tím větší cmezení svobody vyžaduje.
Pro všechny námitky proti oysté^u přednášek, které poukazuji na pasivicu posluchačů při přednášce, na to, že do nich studenti nochodí, že j^ou ¿l:yt<íčné, ¿sou-li
vydány dobré učebnice Í. c.p., svědčí je* 1 L úpadku vědeckého ducha na universita, směřujícímu skutečně k tomu, že přednášky klesnou na p.mhý výklad jisté "SUIT;- vědomostí"
Skutečné universitní přednášky s,e však tyto námitky ani nedotýkají, poněvadž vlastní
smysl přednášky jest v tom, aby probouzela aktivní vztah posluchačů k vědě a tím vyvolávala v posluchačích snahu po vlastním zpracováhí látky v přednášce uvedené.
Z podstaty university jako ohniska vědeckého poznání, svobodně bádajícího a šířícího pravdu, přirozeně vyplývá její autonomie. A skutečně, nic neodporuje více
idei university,než systém byrokratického spravování a poručnictví státem nebo církví. Již proto nemůže být universita spravována zvenku,, že nepředává jen vědomosti,
nýbrž buduje a tvoří vědu. Vědecká" tvořivost, která by byla nucena se říditi předpisy
autority, jsoucí mimo•vědu, přestává být tvořením, neboí tvoření je ve své podstatě
podřizování vlastnímu- zákonu.
Avšak právě proto, že se autorita ve vědě dotýká j ^n konvenční formy při vyjádře
ní pravdy, nikoli jejího obáahu, akademie nemůže a:nemá přejímat funkci správy univer
sit. Byí byla akademie věd sebe více kompetentní a schovívavá, přece'nebude moci být
naprosto-., nestranná,. aby dohlížejíc na university,.nedávala přednost některému směru
vědeckému. Vědě-však žije prúvě touto mnohotvárností svých, směrů. Jen systtm decentra
lisace a autonomie universit je sto aby zajistil vědecký život před dogmatismem naň
číhajícím:vědecký směr, kterému se nedostalo uznání"na jedné universitě, může být
přijat universitou druhou.
Pokud stát jo svazem se zvláštními /politickými,hospodářskými a jinými/ iikoly a
cíli,lišícími se od jiných svazů společenských jen převahou své moci,má universita,i
je-li zřizována a vydržována státem,zachovati- vůči státu jakožto mocenskému svazu
svou autonomii. Pokud však je stát v době přítomné vyšším orgánem právní autority,pokud je< jeho uznání dn.es nutně třeba k tomu,aby se universitě dostalo verejnoprávneho
bytí, potud jest universita "institucí státní", to znamená,že universita jest autonom
ní osobností, požívající práv svazu veřejnoprávního.
4539/66
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Y tomto čísle vás seznamujeme s výsledky akademických voleb,
které se konaly končen minulého školního roku. Ve volbách byli zvoleni na funkční období 1566/67 - 1968/69 tito akademičtí funkcionári:

rektor

prof.fpr.Ing.Emil Kunz DrSc
člen korespondent ČSAV,
nositel Řádu práce

prorektoři
pro pedagogickou a politicko-výchovnou činnost
pro:vědeckou činnost
pro : studium při zaměstnání
pro skôlni podniky
pro výstavbu
i' "'V:
dekahi_
agronomická fakulta

doc.Ing.Jaroslav Píč CScprof.Dr.Ing.Václav Korf DrSc.
..4oc.-Ing._Ra(loš Řezníček CScdocolňg.Andrej Fábry CSc
mř.prof.Ing.arch.
Miroslav HuČko -CSc.
prof. Dro Ing. Václav Jíáš . DrSc.
člen korespondent ČSAV
doc.Ing.Miroslav Thár CSc.
doc.Ing.Ctibor Ledl CSc.

.'.mechanizační fakulta
"•provozně ekonomická fakulta
proděkani
agronomick fakulta
proděkan pro pedagogickou a poli ticko-výchovnou" činnost pro
agrotechnický směr
proděkan pro pedagogickou a politicko-výchovnou činnost pro
zootechnický a meliorační směr
proděkan pro vědeckou činnost
proděkan pro stud. při zaměst.
mechanizační fakulta

doc.Ing.Jaromír Hubáček CScdoc.MVDr. Zdeněk Sova CSc.
prof .Dr.Ing. František Váša
doc.Ing.Dr. Jan Dvořák CSc

pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost
pro vědeckou činnost
pro studium při zaměstnání.
provozně
ekonomická
fakulta
o o o o p
o o o o o e e o e o
pro pedagogickou a politicko - výchovnou činnost
pro vědeckou činnost
pro studium při zaměstnání

ir

K--

¿C^U

Ur

doc.Ing.Karel Neubauer CSc.
doc.Ing.AlexandrvGrečenko CSc.
doc.Ing. Václav Černý CSc.
doc.Ing,Jiří Pišvoje CSc^
doc. Ing.Vladimír" Chgilupný CSc.
doc.Ing. Zdeněk Sokol CSc.
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dvakrát byla oa
sová kontrola. Líadarsko. Rumunsko. Á kdekdc
podřimuje nad tou rovinou.
To je k vzteku, poudá slečna naproti. Já odvětím bez
mrknutí: Kdepak, to je do
cigaret - tabák, víte. A
ona vám ku mému potěšení
nevěděla.
Vesnice, vesnicky a
samoty nejsou, co by kamenem dohodil. Sldorádo krav,
_ovcí a cvrčků. Chudáci
myslivci - střelí a padne
bahnící se volně prase domácí. Piatej asi jako mourovatí.
Právě když se hrálo
Išretí kolo..kanasty. Venku
mělo podlez/razítka a podle
posunutých "hodinových ručiček / O: jednu hodinu napr ed/ ubíhat"Rumunsko, Napadla násv-tma ;tmoucí. Tunel
za tunelem. Lez za lží. iTechali jsme toho. Lokálka
se shrbovala¿a .zas narovnávala přes Karpaty. Slunce
a kluci běželi za námi a
měli radosto R adost z toho, že to jede - jako my.
A já si tolik přál, aby
právě teď někdo nevědomky,
či vědomky sáhl na záchranku a vlak. se zastavil. Jít
•••'O těch • s ve jeli kolem nízkých chaloupek s doekami, stále po pěšině
směřující k vrcholkům a cestou se pozastavit u vápence,-odkrytýho do
krásně bílé bezmocnosti. Nebo si sednout na strom1 -vyrvaný .vodou řek//
a hojený mime její ničím neovlivněný proud, J<V1o je však v této chvíli nejvíce bezmocný, to jsem já.
J.ÍU

OPCUSTII: Člune ční pobřeží. Průhledně ho to l;/ a ženy. Písek v trepkách,
dře i v plavkách. Sauna a hejno nahatých. Optal jjem se, kde je tu
moře. Stál jsem od něho na deset metrů, ukázali, něco jako, že. jsem
blázen. TO však nebylo moře. To byl plagiát. Opouštím Sluneční pobřeží a myslím na ministerstvo obchodu, neb financí.
NSSIBSR šest kilometrů. Kde Sluneční pobřeží? Kde je ta novota? Jrijíždím k městu v moři: asi pět set metrů po silnici mezi dvěma vodárne /'oboje dohromady rovná se Černě moře/. A jsem v Neseberu . Nejstarší město na evropskdm. Černomoří. Žije zde několik s£t domorodců
a nesčetně obrovských racků, samozřejmě chechtavých, nebot přijeli
Česi
Někdo řekl
:1 o tomto divu světa /tedy oodle mého obzoru/, že je
•co chatrč na cha
hatrci. Jiný: to mohl stvořit jenom Bůh. Nesdílím ani

-

W'

jeden z těchto do.imů;Nad'-.tímto- diyem syo.ta by' se měl člověk na několik
dni pozastavit,vylézti na co jde,udělat stojku a - pokukovat mezi rukama
na ty odřeniny, á nebo na zbytku zdi vytáhnout svačinu a obalit ji v prachu staletí.Pomalu.Pomalounku to spořádat a nenechat ani -šprochu. Většina
našich však obalila chatrná.krámky a kupovala a kupovala a jinam se nedostala.Což bylo fajn.Zdi,prach',uličky zůstaly ponořeny' do klidu,v kterém
je skryto tisíciletí. Y těch-110 j starších mpudrý Řím a předobrá. Eyzance.Tot
chrámy a kostely zbudované do desátého století.Trosky,které svědčí o velkoleposti. Pravoslavné kostelíky - bazilika vykládaná tureckou:kerarnikou
• a- egyptským- skleni.Vedle toho mladší stavby z doby turecké nadvlády /od
15.století do 18.století/.TO jsou hlavně soukromá stavení,tvořící překrásné uličky,dole širší,nahoře užší.
místo těch domečků,které nevydržely,se staví nové,ve stejném slohu,
ale již ne odřená,již ne nakloněná,již ne- se starou moudrostí a drsností.
Je to násilí,změnit podzim v jaro a naopak.
JEDEME od přístavního-mestečká BalČiku směrem na "
východ.Všude kolem nás'kamenitá step-zvaná DOBEUDŽA.
Na šedesátikilometrové, jízdě po prašných cestách a cestičkách jsme projeli-jen několika vesnicemi.všechno
kolem z kamene.Domky,chlévy,latríny,ohrady ,i ten dobytek měl srdce z kámené,když nám nechtěl uvolnit-cestu ."A" -lidé - ti, i když se s kamenem stále lopotí,
mají srdcem k němu nejdále. I když je^pe. paní řve la
na ně v obchodu česká.ťáprostá slova,.protože se na ni
nedostalo PLISKi;//yýbqřný pětihvězdičkový koňak/.
Prodávat,kupovat a\ dělat" to je jejich kolo života, f
nebe i peklo, i listy mluví turecky,však víru mají společnou /oč to mají lehčí;/ - pravoslavnou.
:s KALIAKEA.ToX"•-p0)1 ádka věku civilisace.Jen maják to
tu kazí.Tři kilometry-úzká pevnina vniká do moře.Do
opravdovského bulharského moře.Skalnaté pobřeží,jeskyně, vzácní tuleni/neviděl jsem ani jednoho/,V moři
rybářské sítě
začíná rybářská sezona.-Stojím 11a .pokraji skaliska a' -zmocňuje se mě závrat z té hloubky,
na jejímž dně.-snad leží vraky rozbitých bárek--á lebky,
tam mezi pískem,kamením a trsy trav.had vodu trčí jen
balvany,která nikdy nestačí oschnout,tak jako nezapomene poutník,který sem náhodně zavítá.
ZLATÉ PÍSKI.Pro turisty naše-ráj na zemi.Snad právem.
Kdo netouží po dramatických místech,kdo v y h l e d á v á rodinnou idylku,najde ji zde.Slunce praží do všeho a nej.
více do elovrdíků,válejících se od rána do večera na
-1/Í! plážích.Zpočátku budují písečné hradby své, i do slaných
lích než si myslíte/své těla ponořují.Potom však ustrnou ve
svém pracně zbudovaném hradu.Voda je pro ne příliš slaná,když si loknou
vrhnou,medúzy jsou jedovaté potvory,ryby malinkaté a v krémech nic nemají.
Stačí si vyjít dál od moře,do svahů,kde uprostřed vinic se vám zdá moře
modřejší.Popovídat si za tašku hroznů s dědou, hlídačem nebo si zajít .do
Košaraty s přítelem Bulharem na sklenici vína,0 podniky teda žádný strach.
V každém koutku něco exotického.Tam cikánská hudba hraje v cikánské hospodě, možno posedět mezi indiány nebo do Zlaté rybky na onékaného tuňáka jít.
v
"KORALE,1:RJŠLEjI-.IGRSKÉ
KONIKŽ.VOĽE,VO.ĽE, NEČUM,
EUI * . JrIš
' v PĚKNOU
/KUP;SI.
KOSí;
TRU, KUP SI KORALE. Ťo pokřikuje nat:;;
'plážové dámy bulharský' černooký
kluk.
Mínil jsem si koupit mušli. "Kolik? VOLE?LEVAľ^To je moc - oúlľ I!NE, LEVA. "
Odcházím."POČKEJ,CLOVEČE-TAK
JQľEozhoduji se,když tu ke ,mně přiskočí dobrá
Češka: !Ve Vrně maj za 20vstotinek. ::;:BL8A HOLKA;:řiká .on. "I-ľe, až jindyj'ŕíkám
já.Jací jsme to lidé,my češrľliluk přišel o peníz, a já o radost z koupě.Dru
hý den jsem si u něho koupil tři za Leva,protoge ve Varně byly dražší...
/František Teichmann/
4504/66
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- 13ráno se usmálo
a já se probudil
z otevřeného okna jsoi2 pouštěl
mýdlové bublinky
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někdy se láska neštěstí
tak strašně moc podobá
vadí ti

u

že jen na bolesti těla
i

vynašly se láky?
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. . . v dubnu 1965 se slavnostně otevřel Club na naší kol&ji a při klubu byla
také zřízena restaurace. Po překonání počátečních obtíží a díky iniciativě vedoucího restaurace 3« Žerného byla restaurace rozšířena,vzřízen malý domácí bar a začalo
se také vyvarovat; což jsme všichni přivítali, hebot můžeme říci, že se vaří zdravě a velmi dobře, Během léta se z Clubu a restaurace stalo dokonce mezinárodní
středisko a.zahraniční hosté byli často překvapeni pěkným uspořádáním Clubu a
restaurace, a vzornou obsluhou /vedoucí s. Černý a s. Maxová Ovládají několik světových jazyků/. Ale jedna věc-všechny návštěvníky zaráží, íía jedné stranž velká
iniciativa vedoucího a na druhé-straně neumí zařídit větrání-v prostorách restaurace.,přestože kritik-a připomínek tohoto rázu již bylo vzneseno nespočet» A tak s
blížící se zimou čekají všechny návštěvníky chuchvalce dýmuyo kterých si ještě
žádný lékař neopovážil tvrdit, že by byly jakýmkoli způsobem prospěšné lidskému
zdraví. Vedení koleje vyšlo vedoucímu restaurace vstříc, pokud se týče místností
pro restauraci, A zde se naskýtá druhá nepochopitelná otázka. Proč jsou zákazníci
odkázáji na nekvalitní lahvové pivď
/studenti, zam. školy, cizinci//
když není žádná překážka-, aby se prodávalo pivo stáčené. Neumíme si vysvětlit tento
nezájem o přání•konsumentů, a nelze se rovněž divit, jestliže velká část zákazníků
odchází večer do okolních restaurací, kde je větrání a kvalitní točené pivo. Myslí
si vedoucí s. Černý nebo vedoucí Jednoty, že mají v areálu monopolní postavení,
nebo je to nezájem a neschopnost?!!
i

. • « . 30.října okolo 10. hodiny propukne již po-třetí Žižkova
Okoř, Dnes již velmi známý sraz všech mladých lidí vůbec.'Domníváte
se, že se bez vás obejdou všechny ty velkolepé soutěže a závody v
dezorientaci /i politické/^,přetahování lanem, závody v pytlích, ve vař g n ý c o si kdo zavaří, to taky sní/, soutěž o nejkurióznější oděv,
/oooo, děv tam bude taky dost/, soutěž u ohně o nejralešnější zpěv
a spousta dalších. Dle svých možností se pokusit přispět hrou na libovolný hudební nástroj s výjimkou tranzistoráku /je to pačouřina/
a varhan - vznikají obtíže s transportem. U oline se projeví sám bratr
Zizka.
Nezapomenout tedy: 30. X. 1966 "Žižkova Okoř". Kdo nepřijde, bude' popotahován až na Okoř, takže tomu stejně neujde.
f—7 • V i
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. . . i letos budou oslavy Mezinárodního dne studentstva? Náš
svátek oslavíme 17. listopadu varhanním koncertem v chrámu sv. Mikuláše, a o den později, 18. listopadu, přehlídkou filmů FÁMU v kině
KLUB, vyvrcholením bude velký mezinárodní studentský karneval
2o. listopadu v sále pražské Lucerny.,

o

o

o

ve dnech

6./XI..pořádá Turistický akademický klub

populární studentskou Stezku, tentokrát v Krkonoších? Na výběr .je
11 různých tras.

;

s

. . . v nasi menze vymenili záclony?
4534/66
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:čtrnáctidenník,rozsah 120 stran,jednotlivý výtisk KČs 10,roční předplatné za 20
čísel Kčs 180.Pouze na objednávku-;i
•
- ,.
.
—«

informační měsíčník pro ředitele
a vědoucí pracovníky,který bude
soustavně informovat o současném
stavu,vývoji a myšlení v oblasti
řízení,předevš ín vnitropodnikového,
u nás i v zahranič í". Jedno tlivý výtisk Kčs 10.

dvouaěsíčník,rozsahu asi 120 stran,
formátu A4.Informuje o tom,cc přináší denní i odborný tisk.
kateriály jsou přehledně
řazeny.Poční předplatné
Kčs 75.Cena jednotlivého výtisku' Kos 20.

Zájemci o tyto časopisy,které můžete dostat pouze' na objednávku, se mohou přihlá-.si.t v redakci Impulsu na A koleji £.24.
r;;-.4507/56
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ZemědělsKá výzkumná rada ve Velké Británii zkouší nyní prototyp kruhové, turnusové
výkrmny prasat, £těrá byla vystavena ve Staffordshire; Má se täifl ročně vyrábět
3.000 jakostních bekonových prasat. Kruhová výkrmna má šířku 11,75 nu Obvodní stěny, které jsou ze dřeva, jsou vysoké 168 cm a jsou na podezdívce. Budova je kryta
kruhovou střechou. Stěny a střecha jsou ze dvou vrstev. Prostor mezi stěnami střechy a stropu je vyplněn skelnou vatoui Budova je ve středu vysoká 6 m.
Ve výkrmně se umístí nejméně 150 prasat ve váze od 40 do 100 kg.
Granulované krmivo, které se dováží na bantamovém vozíku, se hází do kotce na podlahu.
Budova je větrána přímým přístupem vzduchu do výkrmny.
Výkaly padají do jámy, která je pod výkrmnou a odtud jsou odčerpávány fekálním
vozem.
Chovatelé vidí výhody této stavby v možnosti rychlé přestavby kotců a hlavně chráněnosti proti chladným větrům.
Chovatelé si propočítali, že spotřjba času vynaložená na krmení a čištění jednoho
prasete po celé výkrmové období činí pouhých 30 minut. Zásadně dbají, aby jednotlivé vrhy, které přicházejí na výkrm, se nemíchaly z důvodů předejiti různým
stresům.
ŕ?

USA: Na vysoké úrovni je americké zemědělské školství, jež připravuje pro
zemědělství vysoce kvalifikované pracovníky. Ke komplexnosti "agrobyznisu"
patří bezpochyby snaha státu zajistit
dostatečné množství mládeže v zemědělství. Pod státn*' egidou a pod přímým
dohledem ministerstva zemědělství
pracuje ao\ 90 000 klubů zemědělské
mládeže, tzv. "4 H-Clubs" 3 asi
2 miliony členů. Mají totiž ve znaku
čtyřlístek se čtyřmi velkými písmeny
H podle hesel: Head, Heart, Hands,
Heaeth. Ve volném překladu to znamená: Klub má naučit své členy logičtěji myslet, s nadšením pracovat a zdrav e žít. Na každých 25 klubů je určen ministerstvem zemědělství jeden
pracovník. Ministerstvo posílá klubům mládeže bezplatně odbornou literaturu, organizuje jim různé kursy,
semináře, odborné i literární soutěže apod. Klubům pomáhají napojené
zemědělské výzkumné ústavy a školy.
Členství je dobrovolné, věkově je. omezeno od 10-21 let. 57% členů jsou děti farmářů, 26 % je dětí žijících na
venkově a zbytek dětí pochází z měst.

NSR: M É N Ě C E N N Í

T A J N Í ?

Pod vedením psychologa H. E. Wolfa z
Holďtýnske. byly se souhlasem policejního presidenta v Hamburku provedeny psychologické průzkumy mezi 764 kriminálními, dopravními a bezpečnostními orgány.
Nejvýraznější pocity méněcennosti byly
z jištěny u tajných, lépe na tom byli
dopravní strážci a duševně nejzdravěji
se projevili kriminalisté. Například na
textové otázky, jak charakterizují vlastní činnost a jak jsou podle jejich mínění hodnoceni obyvatelstvem, většina
vyslovila názor, že policajti jsou odmítaní, neuznávaní a vůbec oceňováni
velmi nízko. Na základě psychologických
šetření 3e nyní připravují speciální
školení, především tajných, ke zvýšení
jejich duševní rovnováhy i odvahy.
Jejich šéfové prohlašují: "Musíme tyto
muže duševně vyleštit."

/agrární modely v sodobém
světě - Imrich Staněk/
4548/66
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"Žádný strach před velkými zvířaty. "I^kterých se však člověk musí obávat.
Zrovinka tak je to s velkými slovy,proto vás také skromně pozvu do skromného prostředí Klubu na chlapecké koleji.Konec října bude patřit několika zajímavým diskusním večerům..V- jedno:.": si přijdou na své sportovci,
v druhém politici a ve třetím '-erotici" nebo "antierotici",co si vyberete záleží jen a jen na vás.Den a hodinu konání se dozvíte z plakátu na
klubové nástěnce u vrátnice na koleji...

OR.XllCÍRfl :
, EROT!K A Ví runu"
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ľľa měsíc listopad a na měsíce příatí připravuje Impuls několik diskusních večerů -s představenstvem školy a kolejí.Děje se tak no. nesčetně
stížností z řad studentů samých i zaměstnanců.myslím si,že je to jedna
z cestiček.jak řešit problémy v areálu školy panující.Jak tyto diskuse
budou vypadat a zda-li so 11a nich něco vyřeší záleží ne. diskutujících.
A proto své jazyky řádně nabruste a přijeté*
/Pozveme samozřejmě i kolejní radu i budoucí nové funkcionáře ČSM,aby nám
vysvětlili svou "vnitroško lni politiku"/.
- ft 4508/66
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Král Truxa a král Pinda se dohodli, že uspořádají hostinuo
Ale -mysleli tím, že jeden druhému ukáže, co kdo že má, co kdo že
by moli, a co kdo Se může«
,
Byla ta hostina.
Když už si předvedli i p r s t e n y na tlustých ukazovácích, tak se zase
napili«
Došlo na koně«
Ten není spatný»t:
If
Ani váš se nezdá být."
r?
o«, vám se nezdá.
íT
Ó naopak* ««P1
rr
Vidíte snad nejakou chybičku? I "
11
To bych si nemohl,:dovolit;
Jak
to myslíte ?l
tf
TakP;
{r
Tak?i Co je
na nem blbého?!"
t:
"
Nevím
o
o
i
::
Myslíte, že snad není blbý ??!"
F:
Ne í Je b lby
t;
Jakže? ií:
VT; sále všechno zmlklo«
Já že jsem« e .??í"
ti V y ne l sí
*
: ;
" Slyšeli jste?/Tak můj lid je blbecí"
" To jsem neřek'•"
" On to neřekl?"
" S tebou to nemá cenu se bavit« Jsi normální vůl.f!
Když Pindu a Truxu od sebe odtrhli, a ten jeden už byl pryč., tak je
ten druhý presvedčoval o tom, že opravdu nejdou to. čím je tamten
nazval, a že se za ne bude bít«
tak vyhlásili
válku«
11
"
Zabubnujtel
Poručil
král Truxa«
Iľ
Zabubnujteí " Poručil král Pinda«
Potom
na sebe křičeli z vrchu na vršek«
t!
Tak co, ty Piiido ?ťí:"
l!ě vynechí:Truxó l Lid urážet nenechám21
"
Vzdej seš 1
:
Ty se vzdej! '"
" Nikdýo««11"
fí
Hergot ticho i M Král Pinda nanomenul své o
" Co jsi řek73??"
" Že né í i i í;
:J
ijy také né 21 A řekl.
ff
Peknete, že né."
A oni řekli, že ne.
,f
Jak to, že ne?? Přikazuji, řekněte že néi"
" No né..." Zahučelo/to na vršku krále Pindy.
Král Pinda si odpliv.
A tím pádem bylo po bojio
Povídka E. Perunera
4531/66

Jednou
/asi to bude v noci/
vysvobodím Staré Město
/ vyženu auta,elektřinu,čas/
a půjdu se opít
/ěernolesklou dlažbou
plynovými lucernami/
a budu
/hůlčičkou/
šíárat po koutech
/ pomočených a zatuchlých/
a hledat krásu
/ možná ticho a sen/
A bude-li mi přáno
/ šťastnému šiesti přeje/
tak najdu dveře
sednu si k nim
a zapálim si porculánku
Noční chodce
pozdravím slušně
r. budu čekat
až někdo rozehraje
ty z.vonky minula
Tam
u těch kleneb
posvátného Týna
Doháněla béžový míček.
,!
Kam běžíš, holčičko?"
Zarazila. Zrrrrtená pozdravila. Nakrčený nosík. Udělala maličké
pukrle. Tak malé jako sama byla.
"Nikam." •
A jaké to je, běžet nikam?"
'Tajn. Fajn, zkuste si to.;; Řídké zuby rozhozené v úsměvu.
"Fajn. Zkuste si to." Měděná kštice se rozběhla k slunci, které se
zrovna pořezalo o telegrafní dráty a tečí se.odcházelo léčit.
Prý někam za moře.
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Každý z mých' přátel vám řekne, že
jsem básník. Četli moje v?rše a veDni
U
dobře mě znají, kouřím třicet cigaiv-rfc
denně, vďude chodím pozdě. Vyznán se v
literatuře, znám spoustu citátů a dovedu celv večer recitovat verše známých
n
básníku. ITepadl jsem daleko od stromu,
můj dědeček psa! při různých příležitostech rýmy. Na babičku, na vlahý podvečer, jednu báseň věnoval ianu Faitovi. který prý se starým šimlem vozil
pošiu a jednou za rok u dědečka v koloniálu koupil bečku kysaného selí.
Psal také básně o revoluci, protože
L
byl pokrokový - i když^živnostník.
i
Nejvíce se mi alo líbí báseň "Nedělní oběd';..-Nemám právě teď úmysl
psát o dědečkovi, ale o něčem docel" jiném'. Jsem básník, cítím, že
jsjía básník a poezie je "ůj život. Zvláštní, napadlo'mi včera večer, když jsem v
Hroznu, dopíjel červené víno a položil sklenku na ušmudlaný ubrus. Zvláštní, říkal
jsem si pro sebe, p^oc ti druzí nerozumí poezii jako já, jak je možne, že ostatní
lidé nejsou básníci. Jak je něco takového vůbec možné. Jak se mohlo stát", že oni
jsou jiní než já. Nemohl jsem se již klidně rozhlížet po přítomných lidech a pře-,
mýšlet o nebezpečí volného verše. Už je to tady, šplouchlo mi hlavcu. Odcizení.
Nemohl jsem dále cedět, a ták s hlavou plnou zmatku jsem odešel bez placení.
V proudu lidí, který se valil ulicemi,jsem došel na náměstí. Bylo dusno a nacpaní
holubi se líně dívali z říms okolních domů na těch pár křupánu, kteří s rukama
v kapsách klábosili na vypečeném asfaltu a několik penzistů s novinami na hlavách, sedících u kašny na lavičkách. Napříč náměstím se valil dav nákupních tašek a studentů s rudýma ušima. Myslím, že to dost zapůsobilo když jsem začal.
Zatím je dosti neobvyklé recitovat na náměstí. Několik studentů se zastavilo a pár
dojemných a dezorientovaných snobů mi dokonce zatleskalo, když pochopili o co jde.
Jeden děde na mě mrkal a čekal az řeknu zase něcc sprostého. Postupně jsem se

UTr

dostával do tempa a chrlil z.j sebe ty nejkrásnější slovní spojení a metafory,
které jsem kdy četl. Všechna ta slova lítala po náměstí, padala na chodník a znovu
vířila vzduchem a já jsem byl opojen tou krásou. Nemohl jsem ale pochopit lidi,
které ta krása nezasáhla a klidně si četli noviny, nebo pokračovali ve své cestě
3 nezměněným výrazem ve tváři. Určitě bych měl úspěch, kdyby mi to.všechno nezkazil déší. Začalo pršet a najednou bylo Okolo mne prázdno. Tašky zmizely, studenti
a penzisté se nahrnuli do hospod a za chvíli byli veselí, že je bylo slyšet až sem
Všude kolem samá louže, jenom několik harantů se v nich brouzdalo a cákali na sebe vodu. Odešel jsem, nepochopím, jak někdo může mít radost z toho přívalu vody
padajícího za límec a nepříjemně se vsakujícího do košile,
- VLK 4547/56
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Tělovýchovné jednota Slavia VŠZ byla založena v prosinci 1963. Jejím úkolem je zajistit rů-st sportovní -výkonnosti a závodní činnosti na naší vysoké škole a umožnit
sportovní vyžití všech studentů a zaměstnanců VŠZ.
' V současné době má jednota 13 sportovních oddílů. Oddíl horolezecký, lyžařský,
odbíjené-, kanoistiky; košíkové, plování, turistiky, kopané} umělecké gymnastiky,
sportovní gymnastiky a lehké atletiky. Tyto oddíly sdružují celkem 438 členů.
Vedoucími oddílů -jsou..vesměs asistenti katedry tělesné výchovy* Informace o době
k místě tréninků jednotlivých oddílů může zájemcům podat s. Prokopová, tajemník
TJ Slavia VŠZ , a sekretářka katedry tělesné výchovy.
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Oddíl odbíjené.
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Oddíl odbíjené je jedním z nejaktivnějších oddílů TJ Slavia VŠZ. Zúčastňuje se,
jak soutěží vysokoškolských,tak i turnajů pořádaných jednotami ČSTV.
V přeboru pražských vysokých škol skončilo družstvo mužů na II místě a postoupilo do bblastního přeboru, kde obsadilo čestné tře§í místo. Úspěch družstva mužů
v oblastním přeboru je třeba zvláší ocenit proto, že hráli: proti družstvům, jejichž
členy byli hráči prvoligových ä druholigových družstev. Družstvo mužů A dále sehrálo 8 přátelských utkání, v nichž celkem 5 x zvítězilo. Družstvo mužů B sehrálo
celkem 6 přátelských utkání, ve kterých zvítězilo 3 x.
Největáím úspěchem družstva žen je zatím vítězství ve.studentské lize v ročnících 64-65 a 65-66. Ovšem největším úspěchem oddílu odbájené je vítězství družstva
mužů v mezinárodním turnaji v odbíjené "0 pohár rektora VŠZ v Nitře", kde v loňském roce zvítězili. V letošním roce budou za několik týdnů tento pohár obhajovat
a věříme, že se i tentokrát čestně umístí.

Oddíl sportovní gymnastiky
Sportovní gymnastika je velmi oblíbený a náročný sport. Je charakteristické,
že dobrých"výsledků se dosahuje až po dlouhodobém a pravidělném tréninku. Nemá ve
srovnání s ostatními sporty příliš mnoho soutěží. Přesto i na naší škole,vzhledem
k materiálním možnostem a časovým možnostem posluchačů,bylo dosaženo dobrých výsledrv
ků. ~ '
V letošním roce se 1. družstvo mužů zúčastnilo celkem tří soutěží. Nejprve to
byl kirajský přebor družstev ve III. výkonnostní třídě, ir.-'otože proposice přišly
teprve 2 dny před závodem. Příprava nebyla dostatečná a družstvo skončilo až na
5. místě. Soudruh Novák Jaroslav z V. ročníku mechanizační fakulty se umístil celkově druhý, což je naopak velmi pěkné umístění. Lepšího umístěn.' dosáhlo družstvo
mužů v oblastním přeboru-vysokých škol ve sportovní gymnastice ve III.VT, ve složení Novák J., Dědič P., Prokop Mir., Valder A., čížek Lad., obsadilo mezi 6 družstvy 2o místo.
,•".
Gymnasté dále zajeli k přátelskému;utkání do Českých Budějovic. V utkání s tamnějš.ím gymnastickým oddílem zvítězili. V soutěži jednotlivců Novák J., Gardavský J., Dědič P. obsadili tři prvá místa.
V současné době po absolvování školy dva nejlepší členové oddílu s. Gardavský J„a Dědič P. odešli a nastoupili vojenskou presenční službu. Věříme, že jejich nástupci/jako například Schovánkové, Barda, Kuhn a další, si povedou jak ve studiu,tak i v
gymnastice stejně úspěšně.
odb. asistent Jaroslav Sýkora
4549/66

Báje krále Atakdále.
Nechci běh svata lámat
hledat skrytý smysl, tajný řád
nad; propastní -výšinami bádat
co lichvář zítřky prodávat
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nic však pro vás "lidé svatí"
vyrovnaní,spořádaní
vždycky v čistotě a právu
střežící své u testi mravu
nic pro toho,jež ostatní zve davem
a vyrovnám jdouc řadem
se svým řádem,druhým tvoří řád
neosylný v honbě za svým. cílem

\
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zvu však všc-chny.vás,co řadí dolů
zloděje,aaš ky, b lázny
z hlubin posvěcených mravů
upřímné ke svému jménu
co znáte vůni ulic,automatů
i lenochy,ty geniálníckoílomy
na smrt nemocné,co léčí Slovy
všecky
synové vždy po otcích svých dědí
i dlouhé vlasy,jiné smetí
zplodilo,se nyní soudcem zve
to, co nyní jo již ploší
Ile náš i -tox symbol věku

4 / 0 » 1/
Ä / /

yr itíOcX

.
\

A
í

symbolisté po symbolu slídí
pro klid vlastních duší
ty druhé - klidně zavrhnou
a k :"eči,k té jsou hluší
ITuž poslouchejte, to jo konec báje.
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Vysokoškolský soubor Máj na VSS vyhlasuje konkurs na c ŕ:'.báli s tu, ho usláky a basistu pro cimbálovou mužičku.Horce j herečky, l:o" iky i milovníky
do dramatického kroužku«Lidi do taneční skupiny.Zpěvačky hledají mužské
hlásy.Hudebníky i celé skupiny-nebudou .odmítnuti. Prihlás ky při j ímá s. Gosmannb.vá v knihovne na rektorátě.
\ Klub se zajímá o hudebníky
'•a hudební tělesa,horce,herečky, komiky, hlasy zpívající i
recitující.

2

IMPULS potřebuje
lidi poli cicky uvědomělé/to hlavně/,
no a taky ty,kteří
by psali,kreslili
a po případě organizovali.'

časopis studentů VŠZ - vydává CV ČS".
Suclidol u Prahy.
Od. Red. Pr. T e i ehmami?
dálo potom. : Jan Karban,Josef
Stér,Zdeněk Kuba.Karel Kovanda
a Jan Šebek.
Strojem vládne:Jar.Kabylová.
4544/6DO

Pouze pro vnitřní potřebu školyi

zdaleka neskončil "ľôTTcvetna brzy ráno v Parku Julia Fučíka. Mě
své dozvuky na mnohých jiných místech - mezi jiným v jednom malém šálku v pátém patře jisté budovy v Nekázance, kde byla insta- •
lována výstava pod stejným názvem. Autory byli kluci z fotoklubu
ČICD Praha. Dovolte několik citátů z návštěvní knihy: P. n. známe- ;
ná podpis nečitelný.
Výstava je opravdu živým
obrazem mládí.

p0 n.

Výstava je pěkná i když Iiajáles
byl lepší.

neandrtál

Je to dobré, jen více odvahy a ví—
ce těchto objektů - člověk chce
vidět pravdu.

L. Klein

Doporučuji přenést do síně SČSP
/Václ. nám./, kde jo daleko více
prostoru, ale špatně využitého.
Více by bylo více.

31atoň ČVUT
' p. n.

Od 15. 5- lituji, že jsem tam
nebyl.
Od 29. 6. lituji dvakrát tolik

Seyček VŠCHT

Pošlete to někam vení

Oscar Šedivý

Aby vás nezavřeliAlespoň někdo se nebál něco uveřejnit. Díky.

Vejsar, "Řízek

j

p. n.

Proč byly snímíty tak málo v mládež,
tisku?

p. n.

A jeden nemilý závěr z Majálesu, Franta Sedláček,král Majálesu 65,
byl za Majáles 66 vyloučen ze školy.
4536/66

u teček' s lun c a tých
u slunce s tečkama
zasměj se má milá""
štíhle jma nohama

P0t2/ť

u psů rohatých
u teček z červánků
nebreč ně má milá
nebreč mě do spánku
Nemám
kde spát
chtěj
z těla
most
pod živým
obloukem
tvůj budu
host

Odpustte milencům
polibky v pravé poledne
pohřební koně
jezděte si po svém dál
milenci za to nemůžou
že čas jim dvanáct odklinkal

Úsměv
jo ždibec kyselého zelí
rozemleté sa"ečky včel
úsměv je čárka
jež ret horní od spodního dělí
a díra je to
kterou pánbů zazdít sapoměl
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