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Katastrofa ve Florencii
vyvolala neobyčejnou iniciativu studentů z filosofické fakulty, FON
a z Umprum, kteří počátkem prosince minulého roku přišli s návrhem
na organizování sbírky na záchranu florentských kulturních-hodnoto
Po dvou měsících vyřizování a jednání byla sbírka konečně povolena«.
Na všech pražských fakultách jsou v současné době informace o sbírce,
se kterými vás fakultní výbor bezpochyby již seznámil, a sběrací archyo
Celá akce by měla skončit 2Q C března, snad nikoli fiaskem. Vybrané pené
ze budou použity např. na zakoupení speciálních přístrojů pro skupinu
československých restaurátorů / původně měly být určeny na financování
vybrané skupiny vysokoškoláků, kteří by, jako jejich kolegové z jiných
zemí, se sami účastnili záchranných prací o Tato eventualita však již
nepřichází v úvahu 0

...

"Výbor pro záchranu kulturních hodnot Florencie" ve svém dopise ke sbír
ce píše; "Věříme, že budete mít i vy zájem na tom, abyste podpořili
sbírku, která / jako jedna z mála/ vznikla přímo doberovolnoa aktivitou
studentů» Je věcí naší prestiže vyjádřit takto svůj zájem na záchraně
a zachování florentského umění, jehož zničení by se snad mělo dotýkat
každého studenta osobněo"
Dárci krve pro Vietna-m
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Závěry z předsjezdové diskuse.
ke kterým dojdete na fakultách, zasílejte přímo na ÚV ČSMo Kopii však
tfokud možno zasílejte i na VOV, kde poslouží v práci komisí, které se
na sjezd připravují»

-'

...

Návrh nových stanov ČSM, sice v tisku publikován nebyl, avšak na
každé fakultě, jakož i na VOV je jeden až dva výtisky, které jsou každému svazákovi k nahlédnutí. Nejsou tedy, jak se na některých fakultách

soudí, tajným materiálem. Dostatečný počet výtisků zatím na VOV
nepřišel, leč je Ústřšdným výborem ČSM přislíben.
Studentský hotel v Praze
Provoz studentského hotelu je zajištěn na dobu od 6. července
do 10. srpna v koleji Jednota, Opletalova ulice. Na zbytek sezóny, tjů na nejživější období, není zatím objekt zajištčn. Předběžně se počítá, že studentská oena za nocleh se bude pohybovat
kolem 7 Kčs.
Big-beat Ql.ympik,
.
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který i mezi studenty má jistě nemálo příznivců, vystupuje 16.
března v aule Vysoké školy zemědělské na Suchdole. Vážní zájemci
naleznou omezený počet vstupenek i na VOV, Praha 1, Všehruova 2»
Mezinárodni budovatelské tábory v ČSSR
budou mít ve třech místech celkem šest turnusů:
Teplice

16» 7®
6. 8.

-

6. 8.
27.8o

Jánské lázně

16.7.
6.8.

- 6.8.
- 27.8.

27.8.'""-

17.9.

Královské poříčí

16.7.

-

6.8«

Budou prováuěny převážně stavební práce. V každém běhu bude pracovat 20 zahraničních účastníků, 5 studentů československých
a dva vedoucí.
Výběr,našich studentů bude proveden na základě přihlášek na VOV
a po jazykové zkoušce.
Soboty a neděle budou na táborech volné. Po každém běhu bude za~
jištěna několikadenní rekreace z peněz^ které si brigádníci během
tábora vydělají.
V současné době byl proveden výběr technických a organizačních
vedoucích jeanotlivých táborů. Bude uspořádáno jejich dvoudenní
internátní školení.

Seminář mezinárodních expertu
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V nedávno minulých dnech byl vysokoškolskou radou UV ČSM svolán
seminář mezinárodních komisí vysokoškolských výborů ČSM a krajských vysokoškolských rado Informoval účastníky o některých otázkách mezinárodní politiky a o perspektivách spolupráce studentských organisací a vysokých škole
Úrodní referát semináře na téma "Současné problémy mezinárodních
styků ČSM a MSS" přednesl vedoucí mezinárodního oddělení ÚV ČSM
Bedřich Daroch. 0 práci Cestovní kanceláře mládeže a o jejích
perspektivních plánech hovořil

obchodní náměstek CKM inžo Alex

Ferrsu Škoua jen, že se diskus« s ním točila převážně kolem otázek jako "Co dělat, když se miztratí cestovní pas" nebo proč jste
nevyřídili výměnný studentský zájezd těmhle a proč tamtčm ano",
než aby se zaměřila na diskutování otázek zásadní koncepce spolupráce s CKM. Z této diskuse uvádíme jeden velmi důležitý fakt
týkající se mezinárodních bezdevizových výměn studentůo Žádosti
o vyřízení těchto výměnných zájezdů je nutné podávat minimálně
tři měsíce před datem odgŘzdu na VŠRo
V dalším programu se hovořilo o ideologických aspektech mezinárodních styků s pracovníky mezinárodního oddělení

ÚV KSČ, účast-

níci byli zběžně informováni o vnitropolitickém vývoji v Číně a
vyslechli velmi dobře fundovaný referát o vývoji politické situae
v Německé spolkové republice, obojí v podání pracovníků KZVPoslední část semináře byla věnována otázkám mezinárodních budovatelských táborů, výměně studentů se Sovětským svazem^ pořádání jazykových kussů apod„
K závěrům semináře se ještě vrátí mezinárodní komise VOV
na některém z nejbližších zasedání a po projednání tohoto materiálu

v komisi bude znovu konkrétně informovat o perspektivách

práce v oblasti mezinárodních styků v letošním roceo
H a m b u r g
Není pravdou C narozdíl od zprávy v minulém bulletinu)„

že do

Hamburgu odejede na seminář delegace VQVo Pravdou naopak je9
že seminář byl Hamburskou studentskou organisací odřeknuto Současně

však mezinárodní oddělení ŮV ČSM nestačil© vyřídit výjezd-

ní formality pro členy naší delegace«

O informovanosti a o VOV
V

zpracovala ideologická komise /

Vysokoškolský obvodní výbor *3M v Praze / VOV / je vrcholným orgánam
studentů-svazáků v Praze. Je volen jednou do roka na výroční konferenci. VOV je třeba chápat jako přirozenou platformu pro realizaci
studentské aktivity. Je jediným reprezentantem pražských vysokoškoláků» jejich politickým mluvčím^ hájí a prosazuje jejich zájmy
a jejich jménem vede všechna jednání.
Je dále informačním centrem o životě organizace. Je řídícím, organizačním a - zejména v poslední době - konzolidačním centrem pražských
studentů o
V součaBné době stojí v popředí úkol upevnit studentské hnutí na vysokých školách. To znamená dokázat studentské veřejnosti objektivní
nut-.ost existcnce organizace mládeže, dokázat akceschopnost a samostatnost této organizace. Je třeba získat•autoritu studentů důsled•Ať.
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ným hájením a respektováním jejich názorů. Jedáoijn z prostředku ke
i

¿plr^r

A-

i»

—«»"

t^ho i c r- w*3í'3 ' organizace mládeže na vysokých školách a VOV

je dokonalý a účinný systém předávání a šíření informací, jakožto
prostředek řízení, kontroly a aktivizace hnutí. Efektivnost předávání informací je obrazec akceschopnosti organizace.vPřenos informací je třeba' zajistit mezi VOV, fakultními výbory a jednotlivými
Členy fakultní organizace a mezi vysokoškolskou organizací a vyššími
stupni státního, svazáckého a stranického řízení,
Jednou ze základní možností k dosažení alespoň minimální informovanosti studentské veřejnosti je tiak - tj. Bulletin VOV, fakultní
časopisy^ letáky a plakáty, nástěnné noviny na fakultách, vzájemná
výměna a zasílání závažných materiálů VOV a fakult.
-t

Bulletin, který vydává předsednictvo VOV jednou za Čtrnáct dní, slouží jako informační materiál pro nejširší studentskou veřejnost o práci a jednání VOV, jeho přecsednictva a komisí. Současně by mohl sloužit, budou-li mít fakulty zájem ™ i jako prostředek fakult k informaci studentské veřejnosti o akcích a názorech svých organizací.

-
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Fakultní časopisy by měly především na velkých fakultách zajistit
spojitý tok informací» Považujeme existenci fakultních časopisů za
nutnou poumínku úspěšné práce fakultních organizací. V současné době existují v Praze jen tyto časopisy: Elixír /VŠChT/, Ekonom /VŠE/
a Reflex /FVL/o Jejich úspěšná práce bude v neposlední řadě záviset
na dostatečné informovanosti redaktorů» VOV by chtěl toto zajistit
společnými setkáními členů VOV s redakcemi, jak na půdě VOV
/zasedání předsednictva, pléna nebo při tiskových konferencích VOV/,
tak i na půdě redakcí.
Na většině fakult musí dostatečnou informovanost pléna zajistit nástěnné noviny fakultních výborů, které by měly obsahovat Bulletin
VOV, zápisy a usnesení fakultních výborů. V blížící se předsjezdové
diskusi by se tu měly objevovat i ušiusní, problémové články neformálních studentských skupin.
V této íásti musíme konstatovat nedostatek informací o práci fakultních organizací, které přicházejí na VOVo Je třeba, aby FV dostatečně informovaly VOV o zaměření práce fakultních organizací, aby důsle .ně zasílaly usnesení plenárek.
Zde bychom chtěli také poznamenat, že i naše informace o práci Vysokoškolské rady a ÚV Č3M nejsou přespíliš důkladné..
Další základní možností výměny informací je přímý st.y k čleůů VOV
a představitelů fakult. Tento způsob považujeme za nej efektivnější.
VOV chce tuto možnost realizuvat zhruba těmito způsoby:
-

účastí představitelů fakulto

Tento způsob považujeme za nejefek-

t i v n ě j i . VOV chce raalizovat tuto záležitost upozorněním, že kažuý zástupce studentské veřejnosti se může nechat přizvat na jednání VOV.
svoláváním měsíčních porad předsedů, které budou mít pracovní
charakter.
svoláváním tématických seminářů členů ľakultriích organizací, kteří pracují na daném úseku / studijní, mezinárodní

atd 0 / 0
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VOV bude v rámci možností pořádat semináře na obecná ideově

politická témata« Rádi bychom dosáhli toho, aby tyto semináře získaly tradici, a aby na těchto semihářích vystupovali jako lektoři
ti s kteří se podílejí na tvorbě a realizaci koncepcí v daných otáz«=
kácho
Je třeba, aby fakultní výbory důsledně požadovaly od členů VOV, především ze své fakulty, plnění jejich základní povinnosti - informovat o práci orgánuo
Jednou z nejúčinnějších forem posilování studentské
a zvyšování vzájemné informov jn o ® x t

; -

sounáležitosti

přímém neformálním

styitup představitelů rúznýcn fakultnícn výborů na společnýma setxáních ř organizovaných ¥0V nebo pořádaných z vlastní iniciativy Fakulto
Q těchto schůzkách má být VOV předem informován«
V závěru bychom chtěli apelovat na všechny ? kteří mají nápady
a chtějí něco dělat, nebo by "chtěli být u toho"; "Až půjdete kolemj,
stavte se na kus řeči na V0Vu o Chtěli bychom, aby se místnosti ve
Všehráově 2, Praha 1, staly hmatatelným centrem vešk^erého

student-

ského dění pražského. Zasedání všech komisí jsou veřejná pro každého pražského studenta^

zatím se však nestalo, že by některá z nich

trpěla přemírou aktivistůo
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Případ Jiří Müller pokračuje

Kolega Jiří Müller, který byl 22o 12« 1966 náhle předsednictvem MV ČSM vyloučen ze Svazu mládeže údajně pro porušení
stanov organizace se odvolal k ÚV ČSM„ Vysokoškolský výbor ČSM
rozhodnutí Městského výboru jednomyslně odmítl jako naprosto
neodůvodněné a neopodstatněné a odvolání Jirky Mullera podporovalo
Celé záležitosti věnoval VOV zvláštní číslo svéhe Bulletinuo
Na ÚV ČSM sestavili pracovní komisi ve složení - s 0 Himl
tajemník ÚV ČSM y

So Uhlíř vedoucí oddo sociologie ÚV ČSM,

So Poledník vedoucí oddo škol ÚV ČSM 9 s. Jíra tajemník MV ČSM
~ /orgKánu, který J. Mullera vyloučil/ a soudruh Stich ~ o
Tato komise prošetřuje a shromažďuje všechna dostupná fakta, z nicfež
vypracuje podkladový materiál pro sekretariát ÚV ČSM,*« jenž má případ Muihler přivést na pravou míruo Na jednání téte skupiny byli
lo března pozváni i zástupci VOV ČSM a STARuo Jednání proběhle
ve snaze o oboustrannou výměnu názorů a upřesnění informací o
Zástupci této skupiny úštředníh© výboru se koncem února
setkali i s Jiřím Mullerem, to čo ve výkonu vojenské základní služby 9
aby s ním své poznatky

konfrontovalio

Domníváme se s že rozhodnutí sekretariátu ÚV ČSM bude známo
do 10 dnůo

