
 

Vzpomínky doc. Milana Šípka na KACHEKRAN(Y) 
 

Docela včas jsem byl studenty požádán, abych napsal něco o historii Kachekranu, na 

kterou si mohu pamatovat a také si naštěstí ještě pamatuji. Svého času jsem u studentů byl 

prorektorem pro srandu, který byl u zrodu  Kachekranu, takže mohu jejich přání kvalifikovaně 

vyhovět. Dlužno poznamenat, že těch prorektorů, kteří byli lidem pro srandu, bylo na naší 

škole víc, ale já jediný jsem za tuto funkci nikdy nepobíral plat, dnes osobní. První 

KACHEKRAN, karneval chemiků končící k ránu, se konal 23. dubna 1959 v pražské 

Lucerně. Celá škola žila tehdy přípravami tohoto karnevalu, jednotlivé studijní „kroužky“ 

chystaly kolektivní masky, v proslaveném Gigantu se pod dohledem asistentů „pekly“ 

třaskavé kuličky, rachejtle a prskavky.  

Kachekran se stal bezkonkurenčně nejtradičnějším pražským karnevalem, který v roce 

1999 oslavil své čtyřicátiny. Konal se tedy každoročně s výjimkou normalizačního roku 1970. 

Na organizaci a programu většiny z těchto čtyřiceti Kachekranů jsem se spolu s mnoha přáteli 

podílel.  

Na prvních Kachekranech vystupovali tehdy začínající, později slavní, zpěváci, např. 

Waldemar Matuška. Na programu Kachekranu se vždy podíleli studenti (včetně zahraničních) 

spolu s asistenty, docenty či profesory. Těžko popsat program všech čtyřiceti Kachekranů, na 

kterých se volily vždy nejlepší masky individuální i kolektivní, byly na nich módní přehlídky 

pro studentky dokonale připravené k ústní zkoušce nebo zcela nepřipravené, oblečení pro 

doktorandy (montérky a galoše), docenty (jeden klotový rukáv), profesory (dva klotové 

rukávy), četná utkání studentů a učitelů v kopané či hokeji, soutěž v kulturistice, která byla 

krásnou přehlídkou atrofických hrudníků a hypertrofických žaludečních svalů při 

individuálním i kolektivním pózování. Volba Cara Kachekrana X. a Miss Kachekran byla 

vyvrcholením desátého Kachekranu ve výjimečném roce 1968. Když Miss Kachekran nesli v 

neckách studentští svalovci sálem Lucerny, mezi lid přistály buď prezervativy Gold, nebo 

čokoládové medailonky, které v té době měly podobné balení.   

Kachekran roku 1976 byl příležitostí k nezapomenutelnému utkání družstva učitelů a 

studentek v moderní gymnastice. Přestože za studenty startovala akademická mistryně 

Československa v moderní gymnastice Magda Štěpánková, jednoznačně nejlepší byl cvičící 

kapitán družstva učitelů docent Mirek Janda, který předvedl sportovně i umělecky tak 

dokonalou sestavu s míčem, že po mnoho let byla promítána na seminářích všem trenérům 

moderní gymnastiky. Zlí jazykové však tvrdí, že míč, který mu hned v začátku sestavy utekl, 

se dodnes nenašel. Když cvičila se švihadlem Jana Hošková, jejíž trikot byl krásně vyplněn 

přírodním materiálem, tak jsem ji, jako komentátor tohoto utkání, musel požádat o přerušení 

sestavy, aby si moje oči mohly odpočinout. Vítězné studentky po utkání prohlásily, že si 

musely sáhnout až na dno svých plic. Jako svědek mohu prohlásit, že bylo kam sáhnout.   

Ve svých vzpomínkách se budu věnovat těm Kachekranům, které z hlediska programu 

patřily k těm nejlepším. Vyvrcholením programu 25. Kachekranu v roce 1984 byl 1. přebor 

VŠCHT v jízdě na kolečkových bruslích, na kterém startovali děkani jednotlivých fakult se 

svými studentkami. Bohužel, dva děkani startovat nemohli pro chronické onemocnění, 



nedomykavost zadní chlopně nebo anginu rektoris. Jsem přesvědčen, že děkan FPBT profesor 

Jiří Davídek tehdy převedl jízdu na hranici lidských možností. Jeho nesené a především 

tlačené figury byly famózní, jeho čtyřnásobně hozený lux již nikdo nikdy nezopakoval. A to s 

kolečkovým krasobruslením začal až ve věku dožitých 52 let. I když profesor Josef Pelikán 

(tehdejší děkan FTOP) i profesor Grau (hostoval za FCHI) předvedli velmi hodnotné jízdy s 

několika šestkami a technickou hodnotu i umělecký dojem, přeje jen jízda docenta Mirka 

Schätze s Alenkou Neiderlovou (FCHT) byla mimořádným zážitkem. Jelikož toto mistrovství 

bylo v přímém přenosu stanic BBC a CNN, bezprostředně po ukončení jízdy na Ravelovo 

Bolero obdrželi od mistrů světa a olympijských vítězů dvojice Torvillová s Deanem telegram 

tohoto znění: Blahopřejeme, byli jste skvělí. Vracíme zlato ze Sarajeva, zlato z Montrealu si 

však necháme na zuby. Trenérkou profesora Pelikána byla Dr. Blanka Neumanová z katedry 

tělesné výchovy. V trenérských kruzích kolečkového krasobruslení byla Blanka takový pojem 

jako Jutta Millerová v krasobruslení klasickém. Vychovala mnoho předních závodníku a 

profesor Pelikán nebyl jediný pták, který prošel jejíma rukama, neboť trénovala i profesora 

Skřivánka. Ten měl původně startovat za FCHI, ale při tréninku se zranil a přebor sledoval v 

televizi ze své voliéry v nemocnici na Královských Vinohradech. Škoda, že profesor Pelikán 

nezařadil do své jízdy čtverný, zapíchnutý flip, který byl jeho specialitou. Zřejmě mu na 

kolegiu rektora před přeborem přistřihli křídla, protože si moc vyskakoval. Zvítězil profesor 

Grau s Kamilou Michalcovou, i když jízdu vůbec nedokončili. Dodnes nevím, kolik vítězství 

prof. Graua stálo. A to se, prosím, psal teprve rok 1984. Ve sboru rozhodčích zasedlo mnoho 

vynikajících odborníků, včetně zahraničních pozorovatelů. Přeboru asistovala vynikající 

zdravotní služba a poprvé v historii byl k oživení závodníku použit „živý plyn“ místo „živé 

vody“, neboť v bezvědomí se lépe análně zavádí.   

K nezapomenutelným patří i 30. Kachekran v roce 1989. Na moji přímluvu se na 

tomto Kachekranu rozhodla ukončit svoji dlouholetou uměleckou kariéru světoznámá skupina 

ACADEMIC PEOPLE BAND ve složení: Prof. Dědek – zpěv, Prof. Holub – klávesy, Prof. 

Pecka – soprán saxofon, Prof. Skřivánek – bicí a Prof. Kubíček – rumba koule. Všichni tito 

umělci byli oceněni Zlatými bažanty, které navrhl sám Šípek, byli obdarováni urologickými 

likéry Last pleasure a po závěrečné skladbě skupina převzala Zlatou desku za 10 milionů 

neprodaných desek. Byl to opravdu nezapomenutelný umělecký zážitek, který pamětníci 

srovnávají jen s vystoupením Michaela Jacksona nebo Rolling Stones. Ze všech členů této 

kapely je dosud aktivní jen prof. Kubíček, alespoň co se numerické matematiky týče.  2. 

přebor VŠCHT v jízdě na kolečkových bruslích se konal po patnácti letech na 40. Kachekranu 

v roce 1999. Patnáct let totiž trvá, než vyroste akademický funkcionář, který ze všeho 

vybruslí. Ředitelem přeboru byl profesor Růžička (tehdejší prorektor pro zahraniční styky a 

později rektor naší školy), ve sboru rozhodčích zasedli např. rektor doc. Koubek, prof. Rauch, 

prof. Demnerová, prof. Malijevský, slepý rozhodčí doc. Machoň, doc. Havrda, zahraniční 

delegaci vedl Martin Tankwey. Co do počtu titulů se takovému sboru rozhodčích nikdo nikdy 

nevyrovnal. Úvodem přeboru vystoupil sbor mažoretek.  

FCHT reprezentoval děkan prof. Libor Červený, za FTOP startoval prof. Zdeněk 

Matějka, za FPBT děkan prof. Pavel Kadlec se studentkami svých fakult, jen za FCHI děkan 

doc. Karel Kadlec bruslil se dvěma studentkami, neboť jedna jej podpírala a druhá v rytmu 

Chačaturjanova Šavlového tance chytala. Slušivé námořnické oblečky oběma bratrům 



Kadlecovým zhotovil módní salon Poupě & Poupě se.er.o. Pochopitelně na parketu pražské 

Lucerny nechyběli trenéři jednotlivých závodníků, realizační týmy a vynikající zdravotní 

služba, která před vlastním závodem kontrolovala pokročilý zdravotní stav fakultních 

reprezentantů. Poprvé byla uplatněna nová metoda měření tlaku závodníků, kdy jim byly 

odebrány plyny, změřena teplota, objem (břicha) a tlak vypočítán na základě rovnice 

ideálního plynu. V rámci objektivity nutno podotknout, že od této metody měření tlaku bylo 

později upuštěno, neboť plyny závodníků zdaleka nebyly ideální. Na dopingovou zkoušku 

byly závodníkům odebírány vzorky vlasů, pokud bylo možno něco odebrat. Jednoznačným 

vítězem tohoto přeboru se stal profesor Červený, který uchvátil jízdou na jedné noze a 

množstvím krkolomných obratů, jako by ani neměl páteř. Medaile před tisíci diváků předával 

tehdejší rektor naší školy docent Josef Koubek.   

Na závěr těchto vzpomínek na čtyřicet Kachekranů bych rád poděkoval všem přátelům 

z řad učitelů a studentů, kteří se na organizaci a programech všech Kachekranů podíleli.   

Byl bych však špatný učitel, kdybych na úplný závěr nedával dobré rady, když už 

nemohu dávat špatné příklady. KACHEKRAN je a musí být KARNEVAL a ne ples.  

 

S přáním všeho dobrého a s úsměvem Milan Šípek.                                  V Praze, 26. 12. 2009 
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A jako přílohu, přikládám několik málo historických fotografií... 



Instalace bezpečnostních pytlíků doc. Shatzovi. 



 

Excelentní moderátor doc. Milan Šípek. 



Profesor Davídek a jeho proslulá tlačená figura. 

Sbor rozhodčích. 



Profesor Dědek obdržel zlatou desku! 



Profesor Grau s  partnerkou – vítězové 1. Přeboru VŠCHT v jízdě na kolečkových bruslích. 



Profesor Malijevsky v roli rozhodčího 2. Přeboru VŠCHT v jízdě na kolečkových bruslích. 



Profesor Růžička (bývalý náměstek MŠMT a bývalý rektor VŠCHT), jako ředitel závodu. 



První pomoc po lehkém zranění. Zdravotní služba byla vždy perfektně připravena. 



Sbor rozhodčích hodnotí jednu z jízd známkou 10
-3/4

.  



Profesor Davídek na sedačce vítězů. 



 
 

Zahraniční pozorovatel.  


