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roaspgg,l} za,io éunkcl.onsřenÍ ve gtudentgkén spolku se Jenon

dotk]. * ověam tekr ř.* prt.poilá6r J*ný, vzoněgný }ď1 av6 Ex'.g*

tenoe ' úďě].u zvoníka protl.].ehlýr &apomrrěJ. 1 oponně]., arrebo

vzpomírrat rra to}r]-e svoJe érrnkc1orraření pro velké ětenář.stÝo

světogoru nepokláda]. aa vhod,rró? Oním $eůnatel'em se sta]. v

bo}avém rocÉ ts?ll kds atretÍ.]- otoo a kdy oo táborová hnutí,

Jl'nž ná,rod žt]. Eél roku 1868l roařehnglo s nadě$í na ěogko.tr&*

lrougké vyrovnání. I terr}rle zlom ve otátoprávnírn hnutí Ea po

gv6m obtlelef, na striínksoh Knl'hy přání ÁkaďemÍokého ětgnářaké*

ho spolku' vaden6 od 1r říJn* Í87'n v *obě1 }rdy n* půloe

strárrky vyhrazená pro odpověč1 na přání ělEnatva z povj'nnootl"

$ed'rratel'e výbonr odpovíěan, Zi.kmrrrrd. l{1nter lkityž' ge roahněval,

pael svd ;říjmení ťíntr a občag rrĚťvel zkratky liltr./

ť legond'árním spolku1 aalolienórn roku 1Bd9 ' V onom Ěkol*

nín roce patřlt. postuohaě f1lo"'oflo sÍnter* bytenn ns, faře u Kří.

řonrÍků Ía avaník u panny Harl.e Yítězné/' megÍ oudy etaré

liÍ1násak byr. právě příJat Jeko ěerstvý matrrrant/. Ágí rrí.kd'e

nechyběl a v ničem s1 nelenoval, nadto byl itř.íě' proěež by],

neJen Jednatll,cn,, ;"1e patřtl také d.o .tontee. která každoroě*

ně pítpravovnla Be].endář ěog* stuúentstYo. &

ěínÍ.telEm stuďentEkdho dtvaďIgr Příleál,tostí

třettce byl

sporům g ko*

1egy a k JeJÍoh řevn{vostl. víc než dogt'

$etc].íko krásné výrazné písmo od1Í'šova1o tenkrát lvl.nt:m

oů kolegrl' kteť'ť se zvěční].Í. svýrnl. aáp1sy v Kn1ze přánť' B

neJan rulcopJ.s gpoJuse onoho rázndho Jeůnatal.e g klasíksm ěes*

ké p"day, o JehoŽ osudech tohB zetím arovng moc nevírm*

Zápl'sy zeěínejí nevírrrrě. Na stížností, žg rrení vyl'ožen

ďEský lev a ře o prríaďnÍnáoh rrsohodí} Pra6er .[bandbt.att, ťÍn*
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pnátmí**" n m**íitov#* I.{e přďn{' xby VťÍ.nter opust{]. ttýborl

ře o&povť*.á *k1aekov{tě'tl opděÍ"l' rra pů3.ce s$íÍÍhJtyr rrffltrg*

aenó pro od'pověd'j.* J*d'natelr ltFředsregrr výborur p$ns d.okto-

ř€rs i{d;r;5 se přánť CIpg.kstřs,}'sr poanam*nal Jonr frfidráví vakg*

aova].írfr A kd'yř pŘk JJ-ruí rrrka r*rne'říkala1 jský d.oJem sí Íed*

nou ř:to:#'ř u.$Í.ní a !-fíntyových aáp1srl o těc}r* ktaři nard;rrořá*

ka učínl.]"t $eďnate3.errr. WÍntnova ruke, p*{gtkla!rrMn6 těňí.t|

ďedno J* a onoho hašteřen{ d.ost r$errrdl Wtntar ve

svých prot1vn{cťoh vs.&sl n*ť*rrkan6 a aaa*band kand'td.dty vý*

nosných advok[ítn{eb ke-rrce:.ářť a lékařských ordÍnací a $ako

avonÍk od Parrrry Mgríe Yť*ěarrd a ťí].oaoé lroat"tměJ pogl.uchač

hÍgtarto rra fíÍ.aroťl.ckd faku].tě/ v jedns ogobě se ne ně d.í-

val spatre* Domniva.l. s€r ;i* sÍ ncJeclnoho z ních postavíl pro*

ts. sobó; kďyž Je o*mítl pří výb$ru uchagesů o sshstníckd ds'*

vad.lo* s tom se vyJr{dřÍ.l v Kniae přánr g íron{au$ťo{ výrn!.uv*

nogtí* Rssm všem' kd"oř psalí. a pť&ť &a msu osobu gggg}ggg

a gl.osyl $ů konkurenčních akguš*k k d,tvad*}rrínnu před"staven{,

kde 'Jsem co komisař někol1k světeI dramat1okýoh k '.ilohín}Í ne*
- - _ - - - -  - . - - - E - - -

pustÍÍ" /ronumť sg v souhlasu s kr:nísíl g.n*b přípustěrré $íř
lspšími ng}rrgd,1tí s'é sneřÍ.}r *atuJe ss sn& meíIomocná zášd

něuo].tka ětyř nebo pětí LtdÍ.ě*k, trtař{ ne ťffiB uuď tajně blá*

tam pohaauJí * e$Éb něk*h* nastrěí. Poněv*dž rnne tyto dusev*

ní $o$tctr praduk*y trosku bavít pros{nnr eb$ neugtglí* $naou

to tírn spíša' ěÍm **hotněJÍ' urnrává výbor' Je}roř Jaem ěIenara;

riroJe prsce a nd,o}.uhy1 * poněvad'ž taky v{m, řa netrae sě vřily

ě].ově}ru ubřánítr ebs se o něho nňco nepoďrbal.*r Mně ale a to*

ho hlava nebolí. I{aóáveJte tedy dá1" * fi těch krkrl a hred.ell
jrka*er*Lclt
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Pnrní od.pověč z těch, Eteré se qpojíly, nabád'gta

neskromníka, a{ poět<á na chválu ělenetvg,' místo aby chvá*

].r1 gall}B sebe1 ostatně prý wÍ'ntrovu úrovoň proaraauJe Jeho
drsruí řeě /tt'ěco nepodrbaIo*/ ... DalšÍrnu potreťendmu va.

dtlo ozngěení protívnťrr} 3axo fi}ídíčekfi a vůbeo nemÍstná

prý vuíntrova hrďogt. Yg].nrÍ r1yohl.e ge tspor přenesl na Jaay*
kové po].e! p3ý se kaĚdé Jednatelovo provolání hemáí pravo*

ptsnýní chybaral a vlsstně . errÍ. JungÍna,nna ten giruďý f,í].o*

zoí neaná.

$apřed vyzval. něJakého podepsarrého pana Kalaše rra

souboJ a n€, celé stránce Kníhy přríní hor].í]. Jed'nate]. Wíntgr

prot1 urážce oťt Ínestoudnýoh po]'1cejtůs e prot1 nařěoní ge*

be E prgvopl.enýe}i ohylb. $ Jurrgmsnnga v ruce pak o rnelíěko

pozd'ěJ1 usvědčovee].a WÍntrovo ruka onoho peilB Ka].ašet íI'iÍěk*

do by mys1Í.).1 ětli. ty uěond aitáty' ře kůo vír so revítě *

a $1e' aťlrí s€r ře aní eám nevíte, řE rrJ.c rrcvíte. Jděto sa

d.ouěl.t. I{eaapomaňtg a].e eobotáleg.il

I{ení*]"l. J edrrate]. AkademÍcicého ětenářgkého spo].ku na

výši spÍsorrné mateřňtlrry' může být kompetentní m}uvÍt k m].a-

dým vzd'ělanctlm a ua ně? An1ž byohom mín1].1 rozplétat celý

ten spor o Jaaykovou správnost, dva ríryvky z l'éíntrovy odpo.

věd{ musfme o*'toyatr abý byl.o Jesnét Jak se ktubal buůouoí

splsovatel.l pro něhoř neJedrra normg, byla spíě výzvou k přs*

ilída].í se p{ňe povÍrrrroet, ínterpe*

].íbovo].noro YyJďdřÍt ge iirÍntgr v
ilpnrněJ ňí npmrí příěíny pro ? n a

poáno'í ř nostatní zloělny 8!sl0€l.

}1šg!$ na prv{m ěí drutrérn místě *

JÍ tam, kde důraa. U nás g]'ovos].ed.

roěení neĚ k d.održoviÍnÍ.

].aoe * ft dvěma n' 1 * Js

Kníze přání na 9r a?1*3t

drrrhé Je slovo cízd řppkx
tícké * jest3.í stojí ELq'

Je výtlca ned'orrka* Položírn
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