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Městská konfsrence ČS& se bude konat ve dnech 13o a 14o Itvštn© v Prazeo Po původním diskriminujícím kliciř se kterým byli
studenti seznámeni na listopadové konferenci VOV & podle kterého
měly mít obvody Vysoké školy a Praha 1 .jednoho delegáta na 4-00
členóB zatímco ostatní obvody by měly jednoho delegáta na 200 Členů ( údajně se zřetelem na velký počet členů v těchto otj#$dech}8
byl schválen jednotný klíč => jeden delegát na 300 členů organizace«
Vysokoškolský obvodní výbor tedy doplnil původně zvolené delegáty
© příslušný počet3 se zřetelem na současný stav členů v jednotlivých
fakultních organizacícho
VOV předpokládá^;, že ®ás*m..>-i pražských vysokoškoláků budou na
konferencí vystupovat jednotneo Proto je připravována schůzka
této delegace9 které s© sejd% ještě před vlastní konferencí0

<=» ž"
Zdravotní stav studentů vysokých škol v Praze
byl v minulém období zpracován Sociální komisí0 Podrobná statisti°
kap obrážej^M vývoj za posledních sedm let a příslušný komentář
jje k dispozicí na 7070 Při zpracování materiálu bylo využit© podkladů zdravotního odboru NYPo Z komentáře vybíráme tyto informac«s
Zdravotní péče o vysokoškoláky není nejlepěío Zejména je třeba se
pozastavit u zubních kazů. Trpí jimi na 30 % všech vysokoškoláků
~ tjo více než dvojnásobek celostátního průměru a zhruba dvojnóso~
bek proti ostatním skupinám pražské mládeže0 Situaci lze vysvětlit
nedostatkem zuboléčebných prostor a l é k a ř ů o Objednací termíny se
pohybují kolem 3 = 4 týdnůo V tomto směru je třeba hledat radikální
řešení, nebol situace je neudržítelnáo
Další faktor9 který stojí za povšimnutí9 je onemocnění horních cest
d ý c h a c í c h o Procento udávané ve statistice (kolem 3 8 1 %) nebude patr<=
ně zcela objektivní^ díky nezpracovatelným tiskopisům» Presto lze
konstatovatv že tato onemocnění jsou hlavní příčinou neschopnosti
práce u studentůo
U nemocí srdečních a cévních by mohlo zarazit vyšší procento vysoké<=
ho krevního tlaku u chlapců (2929Ĺ%) než u dívek (0P66 %)o Odpoví«
dá to však poměru u ostatních vrstev mládežeo Ye srovnání s pracují=
cí mládeží však jejich absolutní počet stoupá*
Pohlavní choroby se vyskytují asi u 1 % studentůo U kolejáků jsou
však až třikrát častější než u studentů bydlících doma»
Další údaj udává onemocnění duševní a nervoH.á9 která se vyskytují
asi o Oj7 % studentůo ^ejsou zde zachyceny neuro'zy z vyčerpáníg
které stoupají hlavně ve zkouškovém obdobío Je třeba dbát na dodr=
žování vysokoškolského zákona,, aby v jednom semestru nebylo více
než pět zkoušek« Nejen školní, ale i mimoškolní život studenta se
však promítá f jeho psychickém stavuo Pozastavujeme se nad některými dosud platnými zásadami příliš tuhé disciplíny na kolejícho Ne~
dává~li se stuďéhtovi možnost, aby žil žäg>tem? jaký je mu vlastní
pak se to pochopitelně musí projevit nejen narušením jeho psychické
rovnováhy, ale i na jeho tělesném výkonu, výkonu při zkouškách atp-
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Zrakové rady jsou nejěastější chorobou vůbec0 Trpí jimi téměř
třetina (32 %) všech vysokoškolských studentůo Lze předpokládat,
že tato choroba bude mít stoupající tendenci, zejména proto, že
neustále stoupají nároky na individuální studium literatury a také proto, že v kolejích ( ale ani v domácnostech) nejsou často
příznivé světelné podmínkyo Je třeba prosadit, aby se osvětlení
kolejí náležitě zlepšilo a odpovídalo doporučeným hygienickým
předpisůmo
Naprosto nedostatečně je vybavena úroveň psychiatrických služebo
Úvazek asistenta ve Spálené ulici zdaleka nepostačujeo Neustálé
zrychlování životního tempa může přetížit individuální adaptační
schopnosti a nepříznivě ovlivnit duševní i tělesné zdraví» Je proto třeba klást důrazný požadavek, aby se právě psychiatrické služby
dostaly na patřičnou úroveň*, aby byly možné nepříznivé vlivy
deckotechnícké revoluce paralyzovány na nejmenší možnou míruo
VOV ČSM přijal k tomuto materiálu následující usnesenís
lo Požadavek u NVP a ministerstva zdravotnictví zvýšení počtu
zubolékarských křesel a persoúálu nejméně o dvě místa
2 Ď Požadovat zvýšeni úrovně psychiatrické služby
3° Požadovat na ministerstvu zdravotnictví snížení počtu studentů
připadajících na jednoho dorostového lékaře , na 1 800 2 000 o

4o Požadovat na ministerstvu školství zavedení povinnosti zdravotní
prohlídky při vstupu do L a dalších ročníkůo
5o Požadovat na správách kolejí, aby zavedly osvětlení podle
platných hygienických zásado

= 4" Přehled příspěvkových a kontrolních známek ke dni 30o 4o 1967
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Kolejní řád ČVUT
či přesněji některé otázkys, na které existovaly rozdílné názory
mezi VOV ČSM a státními orgány, byly vyřešeny na nedávném zasedání kolegia rektora ČVUTo
Z tohoto zasedání vyplývá toto;
kolejním řádem, platným od L 5o 1967 jsou návštěvní hodiny upraveny pro studenty od 8 do 23 hodin, pro nestudenty od 14 do 22
hodino Kolejní rady mají nadále právo pokutovat ty, kteří ustanovení kolejního řádu porušujíc Za okamžik ukončení studia ( a
tedy i ukončení nároku na bydlení na koleji) se pokládá první
termín státní závěrečné zkoušky0
Hospodářské zařízení VOV zvané prozatímně SPÁSA
alias studentské družstvo alias burza práce získalo po dlouhotrvajících porodních bolestech téměř konečnou formuo
Forma j e již natolik konečná, že VOV
srdečně zve
všechny zájemce o
- provádění různých forem doučování, výuky cizím jazykům, průvodcovské služby9 služby v rámci cestovního ruchu apodo
- pořizování překladů, tlumočení, administrativní práce atpo
- poskytování prací a služeb pomocných, např0 práce úklidové,
péče o děti zaměstnaných rodičů, služby motoristům atpQ
- poskytování služeb ve studentských hotelech, zejména o prázdninách
- Výrobu a prodej skript, přípu jiných tiskovin ve vlastní režii
- provozování pomocných zemědělských hospodářství, obhospodařování
zahrad, sadů, chovů drobného zvířectva a o prodej takto získaných
produktů
- organizování prodeje výrobků studentských organizací, případně
jiné jinou obchodní činnost ( koupě ovoce a zeleniny od malovýrobců, příp0 JZD a jejich přímý prodej spotřebitelům )
- provádění prací odborně technického charakteru ( instalace,
stavební práce atdo
aby přišli na VOV přečíst si obsáhlý materiál zvící 17 stran^
dát řeč s kolegou Koudelkou, dnes tajemníkem VOV, zítra ředitelem
SPÁSY ( Studentské práce a služby ) a uvážit svou případnou budoucí spoluprácio

- 6Bulletin fakultního výboru Č3M FON
je 'časopisem taklrozsáhlým, jak dlouhý má název o Druhé číslo vyšlo
ve slušivém novém kabátě, na kterém je napsáno, že "redakce poskytuje stránky svého listu všem posluchačům FONu bez rozdílu věku,
pohlaví i názoru:, Právo svobody tisku považuje za nedotknutelné,
takže v rukopisech opravuje redakce jen mluvnické chybyo"
Obsah je navýsost přitažlivý a aktuální« Kromě závažných usnesení
z nedávné fakultní plenárky uveřejňuje Bulletin pozměňovací návrhy
fakulty k novým stanovám ČSií, informuje o připravovaném klubu tří
fakult ( FON, FF, FTJF ) a o foňáckém pojetí jarních slavnostío
Program filmového klubu
je další neobyčejně štastnou akcí tohoto agilního fakultního výboru» Nedávná studentská představení Němcova filmu "Zpráva o slavnosti
a hostech" a "Sedmikráska" Chytilové byla přes minimální propagaci
na jiných fakultách navštívena tak hojně, že se v kině prodávaly
vstupenky k stání a pořady se budou opakovat - Chytilová uže 11» 5°
Připravován je v nejbližší době cyklus filmů Bunuelových a Intimní
osvětlení Passera, 3pojená s besedo^ s autorem? Bližší informace na
FV ČSIvl FON Celetná 20, kde je též prodej vstupenek ve velkém za
jednotnou studentskou cenu Kčs 4?--»
Dálkový'Tochod padlých dívek"
nasměrovaný na Kostomlaty připravuje Vysoká škola zemědělská» Bližší
podrobnosti, které nám ještě nejsou známy, můžete dostat na celoškolském výboru ČSal, telefon 342 341=4, linka 276,,
Na festival studentských divadel ve Vratislavi
t

odjela z VOV kolegyně Arna Dušková, DÁMU, jinak též z kulturní komise VOV a zástupce škeble z Filosofické fakulty»
Na tři neděle do Jugoslávie
může jet 2 5 studentů, kteří o to projeví do 25°5o seriozní zájem
na FV Č3M filosofiec Jedná se o pobyt na poloostrově Trpan ve
dnech 2« - 23» 9» Cena zájezdu bude zhruba 1 5 0 0 K č s o

- 7Na mezinárodní budovatelské tábory?
které pořádá VOV ČS-* Praha v naší republice a jejichž seznam býL
publikován v jednom z dřívějších Bulletinů, se bude konat konkurz
( jazyková zkouška ) 'gto května, ve středu ve 14<>oo hodin v místnostech
VOV. Je vhodné ( leč nikoliv podmínkou),aby uchazeči,z nichž bude
vybráno 20 účastníků s sebou přinesli doporučení fakultního výboru
ČSiá a svazácký průkaz se zaplacenými příspěvky »/Chlapci mají přednost,/
V ruštine je možno se zdokonalit
samozřejmě v Rusku. Z dopisu ÚV CSM citujeme;
"Kurzy ( jazykové) se konají v mezinárodním táboře Jaločka u Moskvy.
Výuka bude mít převážně konverzační charakter - rozvíjení slovní
zásoby a je ji praktické využití0 .«imo výuku se uskuteční běžný
turistický program vcetnč výletu do Moskvy, spojený s okružní
jízdou městem, prohlídkou Lomonoscvovy university, Kremlu a návštěvou mauzolea» Cena 13tidenního kurzu je l o Q30 Kčs bez kapesného
a dopravy na hranice ČS3R0"
Zájemci necht si velmi brzy vyzvednou přihlášky na VOV ČSMo Kurz se
koná od 9o8, do 24. 8. 1967°
Angličani v ČSSR
jsou obsaherii dopisu, ze kterého vyjímáme:
"Začátkem tohoto roku jsem dostal dopis oč jisté paní Mortimore
z Lancasteru v Anglii, která pracuje na místní universitě jakc
sekretářka pro "Student Council", její manžel pracuje na stejné
universitě jako profesor katedry filosofie ... Zamýšlejí navštívit
le^os začátkem srpna ČSSR ...o Týden by chtěli strávit v Praze v
rodině některého vysokoškolského studenta (studentky), kteří -umí
anglicky . Další týden by chtěli j.t do Vysokých Tater nebo do
lázní, kde by si přáli opět pobýt týden v rodině studenta hovořícího anglicky. Pro toho, kdo by se mohl této dvojici věnovat a
poskytnou jim dobré ubytování se n askýtá možnost podívat 3e na
oplátku na pozvání uo Anglie."
Případní zájemci z Prahy necht napíší na adresu odesilatele:
Milan Štola, Jaroš va 37, Znojmo o
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Z mezinárodních seminářů
v Berlíně, Cambriugi a Bělehradě se v poslední době vrátily
delegaae v'OV Č3*. ?roha a informovaly o svých jednáních předsednictvo VOV s
VSude byl projeven neobyčejný zájem o námi připravovaný seminář
17. listopadu, který chce mezinárodní temise 7CV připravit jako
-iůstojneu akci evropské..o měřítka, .terý by navazoval svou tématikou na bělehradský a zejména na c-moridgeský seminář« Na VOV
byla ustavena pracovní skupina ve si. , ,,ení kolegové: Kymlíčka,
( předseda VOV) ř Šafránek. . áeničk: ^.»¿adr V0tava, Arídrle, Kubálková ( Členové mezinárodní i-j.;ije
£. j.) ,
dedním z k onkrítních výsledků cest je 15 ¡iís1.. v táboře Ankaran,
la tria, Jugoslávie, které *0V hodlá poskytnou některé fakultěo
Neprojeví-li o ně žádná fakulta zájem budou poskytnuta FTVSo

- 9Co v létě
Plenární zasedání VOV vSM se 3oýo zabývalo též letní činností
studentů Vo v Praze. Jelikož jsme některá dílčí fakta již v Bulletinu publikovali, přinášíme jen zkrácený souhrn záležitostí, která
organizuje VOV sám - tj. nikoliv jednotlivé fakulty®
Jo zahraničí jede
na mezinárodní budovatelské tábory - záp» Evropa
na kurz vedoucích dětských táborů - Rakousko
( pořádá organizace Student far Europa)
dvoustranný MBT s organizací IVS - Anglie
brigáda ve stavehnictví v Kaunasu - SSSR
brigáda pořádaná Humboldtovou universitou - NDR

1 0 7 liuí
10
15
15
30

Ze zahraničí přijede
na .uBT v Jánských lázních - ze záp* Lvrcpy
na MBT Fojtovi ce
dvoustranný ¡¿BT s IVS - Anglie, Jánské Láaně
mezinárodní brigáda Spinal érům .«lýn - NDR, S32P.
Jazykové kurzy v ČSSR
střediska MTM
angličtina
francouzština
němčina
( cca 200 Kčs

v Horním Smokovci a v Scbšxně
5 + 2 náhradníci
5+2
5+2
na 10 dní )

Jazykový ku^z v S3SR - Jaločka
viz jiné místo v Bulletinu

asi

40 lidí
40
15
50

