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Vydává tisková komise VOV CSM Praha pouie pro vnitřní potřebu VOV CSM

¿aae a Halanäanech
V07 SSM Praha ne dahadl a holandskou studentskau ayga»is««í s
Utrechtu ® USF ® aa uapaMdání v i n n ý c h séjesdft vysaksgfealéků
#
•ba» seaío
M ta grandiesní akee0 která «• má uskutečnit napřaarake m g
každé «trany sú i® s tni nějakých 390 etude»t&0 tjo shrufea 29®
atudantA s každé fakulty«, VeSkeré výd®je8 jakkaliv ta m ! na»
uvěřit«l&ě0 by aa ®Sly patybavat shrubft kalaa 1©OO0=*= Slšag
přič««i naSi lidée kteří adjedou da Holandska ns jaře 19S®0 t 1
budeu hosty holandskýeh přátel a Uolaa3ané0 ktaří přijedeu
příští podšime budou hett? naSialo
0 taata oensirpadniku již VOV inferseval v äspiae viechny
fakultní výbory«, kde ae také můžete infermavat detailaéjio
Ka první dubnový týden bud« ave lána pracovní porada £ak&lta«á
jaenovaných odpovědných vedoucích séjesdA s každé faktóltyo Jadaá
aa a MFFo PřFe FF0 FTJF» Pr?0 aedicínyB F0Kp VŠCHTP FIL0 řSX0
FS0 VŠZ0 ?l£o Odpovědné vedoucí jmenovaly již (tj0 viasj poált
posledních infornací pouse FPrp v§£„ F£L8 MFF a FVLo V květnu
pak přijedou dva zástupci holandského USFD kteří přivezou adresy partnerských fakulto S těmi pak bude treba vykorespondovat přes®
ný počet účastníků0 přesné data zájezdů a detailní programo
Účastníky je třeba vybrat co nejdříve^ jakož i asi deset náhrad®
ník&o A znova <=> ostatní detaily jsou uvedeny v dopise sahrani$=>
ní komise VQV0 adresovaném všem přísluSným fakultním výteorůao
Návrh na zřízení centrálního vysokoškolského
klubu v kavárně
Vltav®
2 jednání ustavující konference pražské vysokoškolské konferaae®
v roee 1963 i z výročních obvouních konferencích v letech l % f
a 1966 vyplynul požadavek vytvořit v Prase centrální vysokoSkolafef

«. 2 «=>

klubo Orgány VOV ČSM, které byly pro toto funkční období
xvoleny se plněním tohoto bodu usnesení nepřetržitě zabraly©
Přes veškerou snahu a úailí ae nenaälo vhodné řešénío Ja pri«
nejmenším zarážející, že hlavní město republiky a zároveň největší
studentské centrum nemá pro svých 30 tiaíc vysoko školáků vhod®
né prostory0 kde by bylo možné otevřít vysokoškolský klubo
Dosavadní společensko«kulturní život j>ražské mládeže je
značně roztříštěn, proto je velmi obtížné jeho řízení, jeho
ovlivnovánío koordinace a informovanost® Vhodnou volbou a za=
měření« klubu chceme dosáhnout taká skutečného, neformálního
sblížení studující a dělnické mládeže, které by byla zvána do
klubu ke společným akcím a podnikůmo Klub by také umožnil vyřeSit
nedostatek místností pro takovou činnost9 jako je pořádání atu=
deatských setkání a dalších forem studentského životao Domnívá®
ae sep že existence centrálního klubu pomohla realisovat někte~
ré foray spolupráce se zahraničními studenty» kteří o to proje=
ví záje0 Rovněž by se odstranila napři jemná situace,, která vzni<=>
ká časts při návštěvách studentských delegací ze zahraničí, kte=»
ré mají zájem navštívit studentský klubo Navázání spolupráce
ae Socialistickou akademií prohloubí vzdělávací program besed
pro vysokoškoláky tématických filmových pořadů ( spolupráce
a filmov^ai kluby)o V době od června do září nebo října je možné
klub využívat pro účastníky zahraniční studentské turistikyo Domní®
váme se, Že je možné zabezpečit pro letní sezónu v klubu «hodný
program pro širší veřejnosto
V současné době skončilo předběžné jednání o získání kavaár=>
ny Vltava pro účely sLudentského klubuo Podle rozhodnutí ředite®
le RaJ Praha 1, bude možné zahájit po prázdninách provoz ve stu=>
dentském klubu i v Praze» Kavárna Vltava je umístěna v moderním
objektu, který projektoval náre umělec Fragnero Sál má kapacitu
cea 500 míst I s balkonem a ještě 3 místnosti v I 0 patře0 Klubov®
ny je možné využít jako herny, kde by byly umístěny hrací automa®
ty zahraniční výroby0, kulečník, karetní stolky a další formy
společenských her© V jedné z místností by měla být situována

gátéra® novin a ža@®pis&0 gejnésa těch t titulků«, které jsou
pro vysokoškoláka finanční »sdoatupnéo V klubovnách by N dil|
%mké pořádat akoe pro mmši okruito aávitôvnfkô C v«§®ry p@®8Í®0
setkání jednotlivých ságových skupisi a podoJ
Ze strany vedení !@E$ aáae příslife0 že pro kavárnu
jako vysokoškolský klubfeudevydán mimořádný statut0 který
umožní volnou tvorbu ®en0 Ceny jídel podávaných nepřesáhnou
jejflh výrobní hodnotu s řežijnía příplatke»o Tímto opatření»
gískáme nejdůležitější předpoklad pro zajištění návštěvnosti»
iio poruSuj ®m@0 aby klub byl sa těchto podmínek přístupný věem
vysokoškolákům po předlolení indexuo Ve statutu klubu stanovit0
že každý vysokoškolák mé právo pozvat do klubu jednoho. host«o
Host bude povinen vyrovnat rozdíl v cenách za občerstvení mx=>
placením vstupného»© činnost klubu bude respektovat spfsifická
zájny bysoko3kolákůe což se projeví v týdenní skladbě programůo
Podrobnější návrh činnosti Vysokoškolského klubu zároveň s návr=
hem na personální obsazení a předběžný finanční rozpočet bude
vypracován až po koneSnéa vyřeftení interiéru kavárny Vltava0
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8a suchých čísel je zřejaé„ ie oproti stavu v minulé*
přehledu se situace snaSně zlepSilao Jenoa se potvrdila správ»
nost hlediska VOV0 že rozličné výhody budou fakultáa poskytová®
ny podle placení příspěvků,, Nadále je však zřejaé0 že n&teré
fakultyp předevěía uaěleckép neplní své základní povinnosti©
Je také třeba věnovat větSÍ pozornost než dosud kontrolnfa
snáakáa, j ejichž odběr ještě dost vázněo
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Halier »pokračování třetí
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© vyloaSení Jiřího tfiullera se studia ne FSX ČVUT a s SSK
a © j «li» p w o i M na vojnu
už všichni »ÍUo
S«vltf°ii j M l dtta&lní inf§raie« obsaženy v« ivláBtnía 6Í1U
Bulletinu® kt«rý vySOl konoes 1 eéna0' Umínil vyvěS«n
valí
fáfetô&ií nástěsa«®0 leží nečinně na vafies fakultní a ^l^ra a &
vaSicli zástupců v« V©Vo
Podle m&mmi
pléna VOV s H o ledna byl© plénu» Měst?
§§81 požádán® rmlům&t rozhodnutí mih® př*da«dnietva9 fe^la
požádán©B a&y na toto jednání byli při sváni zástupci ?0V ČSM
a S T m ® {Stuámtské akadeaieké radyísii na FSS ČVUT)0 jakol
1 Jiří Mulle^eoobaéo J I M Huller na jednání přizván
a delegace obou orgánů8 ve kfcerýefa přeé mým vyloučení® pra=>
eoval nejvíce8 nebyla na jednání připuštěnai PÍénu& Míst?
8sh st rozhodl® nerevidovai rozhodnutí svého předsednictva^
protoe le se Mull«rovýa odvolání* zabýval v té době tf? 5sm0
io^ouho poté potvrdil rektor ČVUT0 profo Droingo Kožouěek
rozhodnutí děkana PSX0 profo Broingo Bolka0 o vyloupeníokol«»
gy MuXXwm s fakulty o Ústřední výbor CSMv té době vytvořil
koaiai0 která zkousala odvolání kolegy Mullerao Její složení
bylottveřcjnSnov Bttlie$&nuo
lo feřemn •• kanála schůzka zástupců této konise (s»o Poledníky
Stiefe) a zástupců VOV SSM Praha (ss0 Andrl«e Coufaly Kavan0
Csvan^o l<aitůvka0 fineso
2o břogaa v« 13o@® bylo zahájeno jednání sekretáriátu0 na kt#=
fé. byl So tfuller přizváno Běhm několikahodinového jednání byl
dotasovlia na jednotlivé aspekty svého případu a na svá stanovi«®
km t ¿mmtlíwfm bo&£o Potée seda týdnů po obdržení @évoléní0
i^énÉo shodnutí o Podle stanov ČSM je nutno
o d v o l « vyřizovat do šesti týdnôo Sekretariát tJv SSM rozhodl
potvrdit vylouiení Jo Miller®o
14c bfegss® vyslechlo plémm V©V inforisaci ©'rozhodnutí gekrttariá®
tti Ůf 8sm0 kttrou přednesl So Poledníkp vedoucí oddělení äk®l®
m g m í m Q t o Sekretariát ťf? SsM pokládá své rozhodnutí za

PřísluSné usnesení obsahuje dost bodů, ve kterých se
•

__

ajo kromě potvrzení vyloučení kolegy Mullera oceňuje» pře«
jisté nedostatky» zásadní přístup MistV Č3M v Prase při řa®
lení politické situace na vysokých &olách, kritlsuje se
, VOV
- L ti V
sa své usnesení s 18» ledna a za informace Sířené v prvnía
svláitnim Bulletinu VOV a ukládá se členům VOV ČSM prosazovat
toto usneseníe
Po mnoha&Odinovéiňbbuřlivé diskusi přijalo plénua VOV k tonuto
bodu jednání usnesení tohoto znění:
Plénu» bere informaci o výsledcích jednání a usnesení sekretárii»
tu ÚV SSM na vědomi a usnáší se:
- informovat o jednání sekretariátu tfv ČSM představitele fakultních
organizací na aktivu svolaném na 20* 3® tr®
= podporovat žádosti FV ČSM o podrobnou inforaaci o jednáni ťhf,
• a) požádat sekretariát tfv o peskytnuní písemného materiál»
o jednáni sekretariátu <Jv ČSM veS/svěci
Mullera pro
. Ir Jiřího
^
interní potřebu pléna VOV,
b) požádat ÚV ČSM o poskytnutí tohoto materiálu pro publikaci
v Bulletinu
- opracovat ke 30« 4» rozbor dosavadních výsledků práce VOV ÍSM
Praha© Výsledek tohoto rozboru předložit plénu VOV a po ppojeáo
nání jednat na základe tohoto materiálu s plénea Měst V ČSM
o Úloze VOV v pražské organizaci mládeže» Plénum ukládá PVS?
ustavit pro zpracováni tohoto rozboru skupinu ve složení m »
Kymličlea» předseda VOV» doleček» předseda ORK a další dva
1agové« (PV#V se ns svém zasedání 2ti' 3® rozhodlo"doplnit tuto
skupinu o kolegu Saka0 předsedu vnitrosvazové komise a o jedno»
ho se zástupců FEL v plénu VOV®)
09
^
= plénum vzneslo proti vyloučeni Jiřího Mullera 8áxaša§sp£ip@mí®»
kp.lfhrSaiabule usnesení pléna je tedy výrazem respektování stanov»
o PVOV zaujme ke zdůvodnění vyloučení Jiřího Mullera stanovisko
na základě vyslovených připomínek» Ukáž@=li se to potřebný»,,
využije stanovami dané možnosti kritizovat orgány ŠSM»

20« 3» *e konal aktiv zástupců FV, na kteréa rozvnSž inforaoval
•«Poledník o závěrech sekretariátu ÚV 5SU« Porad/ m néitfěÉstfcC?
11 a informace tedy zřejmě nepotřebují» zástupci P K F , FTVS, Pr®Ft Kong®, Y§UP, IMMUe FAMU, AVU» US¡L, FVL, F£L, a V§S9
Sekretariát ťlv ČStt vyhověl žádosti VOV o zaslání asterlálA $ro
interní potřebu ©£
Fakultní výbory aají možnost pozvat na fakultu zástupe« ŮV S§&9
kteří by sesnáaili aktiv funkcionářů s průběhem jednání? Jako
první využili táto aožnoati kolegové z FON,)jejich! plenárku aavStí®
vil se Poledník 22« března*
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Zimní rekreace - část II
se týká Harrachova, kam zíakal VOV několik dslSích aíate Zájezd,
který se uskuteční od 3» do 9« dubna, byl rozdělen aezi fakulty
takto:
MFF
1
FEL
6
FF
2
PSI
4
FfJF
2 místa
VŠCHI
f
FTVS
2
FYL
§
LFH
1
VSZ
i
FOK
2
VSUP
1
všs
"
§
Pro zahraniční hosty VOV je rezervováno 5 afst
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Sbírka pa Florencii
ae díky redakci Studenta rozšířila na celou republiku, takte
se akee ne^ssavipá 21® břesna, jak ae původně počítal Os. Mim®«
chode» s Y§CHT jsme doatali zprávu, že fakultní výbor věnuje
na sbírku předběžně 5 0 0 K č s a redakce Elixíru 1 0 0 K | g e
Od ostatních fakult satla zprávy nejsou - zřejmě s© chystá ne®
obyšejná překvapení»
Akce Vietnam
nafepak, je už uzavřena® Konečné a definitivní výsledky mezi
pražskými studsity jsou tyto:
fakulta
dárei krve
peníi®
Vit
FF
FTJF
FQN
VSCHT
FS
FSL
m
YOT
M l E

63
32
21
15
?
e»
<s>
cs>

o

155,
1*501,
4.354 i
98Ô,
99;

Švédsko
Mstivá bezpochyby atraktivní zemí i v této mezinárodně stykově
rosvinuté době© Díky starý® kontaktům VOV se Stockholme Univer=
sitots Studentkar (dříve nevyužívaným) existuje potencionální
možnost toho, že by z jednotlivých fakult mohly odjet, snad jofitě
letos, skupinky studentů (10=15 lidí) na výměnný zájezd.
Má~li vaše fakulta zájem o takovou výměnu, jefoe^podyinegnžft^tffiá.
abychom se o tom na VOV dozvěděli do 10, dubna iH,Ps T967* Jde Wig®
(satím) o záležitost nezávaznou ( na rozdíl od piánu Holandsko), lei
mohlo by z této příležitosti něco být, tak se toho chopte.Kdo zavá»
há, nejede&
štanžtiská kolej
® definitivně otevírá 15. dubna® Zájemci o ubytování, kteří jiš
Snaávno
podali své žádosti, budou v najbližších dnech zváni písemně
VOV a vvhoví=-li vše® podmínkám obdrží od VOV výměr na jehoi zá<=
klad? od SUZ ČVUT i dekret na ubytování«. Zájemců je o něco málo méně
než míst«

