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opět po delší přestávce se Vám dostává do rukou tiskový orgáji vysokoškolského výboru 5SM. Mnozí z Vás se jistě
ještě pamatují na dobu nedávno minulou, kdy jsme Vás timtw
Bulletinem informovali o naší práci a • všech významějších
rozhodnutích, které se nějakým způsobem týkaly studentů.
Mn«zí z Vás se však neméněxjistě pamatují na dobu, kdy náš
Bulletin
informovat přestal.
i
Ptáte se proč ? Prostě proto, že se zjistilo v loni
počátkem prosince, že vydávání takových a jiných tiskovin
je v rozporu s čs.tiskévým zákinem. Předsednictvo VOV o
tom dokonce infromoval sám vedoucí oddělení pro činy proti
republice Ministerstva vnitra, který si vzal na pomoc zástup
ce generální prokuratury. Po tomto zásahu, či lépe řečeno
od té doby se však několikrát zjistilo, že některé "takové nebo jiné " tiskoviny, kterými jsou např. fakultní Časopisy, to s tou povinnéu- registrací nemusí brát tak doslova <• Je však třeba mít písemně zmíněná tiskovina sice registraci podle tiskového zákona nepodléhá, ale že někd» odpovědný v našem případě kulturní zpráva NVP, potvrzuje platnost zákona, v tomto případě. Čili, je nutné mít písemně,
že to co není zakázáno, je povolen».
Již delší dobu to sháníme, ale ministerstvo kultury
v

a kulturní správa NVP mají. své směrnice a termín, ve kterém jsou povinni registraci provést dosud nevypršel. Není
totiž zrovna krátký - 8 týdnů.
Přestože tedy ještě nevlastníme písemné potvrzení
0 neregistraci Bulletinu, přesto jej vydáváme, abych*m
Vás mohli seznámit s naší prací. M^žná, že si teď v duchu
říkáte - " že by demokratisace pokročila natolik, že si už
1 studenti budou dělat co je napadne ? " Ne, neikoliv, nepokročila, ale prostě proto, že tiskový zákon tvrdí, že
" za periodické /a tudíž registrovatelné/ se považují takové tiskoviny, které vycházejí pod stejným násvem a v typické úpravě, alespoň dvakrát ro ; ně.
A protože tohle Číslo je letos první, tak máme tentokrát zákon na své straně. Příjemné !
Tisková komise VOV ČSM
v

P r a h a

ZPRÁVY_Z_VOV.
Kádrové_zrněny^
Již na aktivu vysokých škol pražských konaném dne 13.1.68
oznámili čtyři členové VOV ČSM v Praze odchod z tohoto orgánu.
Byli tr Zdeněk Pinc a Miroslav Tyl členové předsednictva a Karel
Kovanda^a Jiří Holub členové pléna. Kolegové Pinc a Tyl vystou-_
pili z ČCU. Je překvapující, že se nenašel nikdo, kdo by se s nimi jménem VOV rozloučil a že nikdo se dosud nezabýval hodnocením jejich práce v orgánu VOV. Odchod některých dalších členů
z VOV je veřejným tajemstvím. Svůj odchod liaiitujívpo referendu.
Pro zvýšení akceschopnosti a zajištění alespoň minimální
schopnosti usnášení, kooptoval« plénum do «rgánu kolegy Dneboského z VŠCHT, Růžičku z FAMU a Votrubu z FŠ dne 25.1.68.
Kádrový pohyb se nezastavil ani před předsednictvem. Plénum na
svém zasedání 22.2.68 uvolnilo z předsednictva Mariana Pokorného, Jiřího kiillera z důvodů další nepřítomnosti a zvolili do
předsednictva Jiřího Votavu, Janu Kohnovtu a Jana Kavana.
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Delegace^k_vedoucímu_tajemníkovi_UV KSC soudruhu_Alexandru
Du5ce2ovi.
Plenární zasedání1 Vysokoškolského výboru ČSM schválilo
dne 22.2.1968 vyslání delegace k vedoucímu tajemníkovi UV KSČ.
Delegace je devítičlenná, ve složení Bihelerová, Ditrich, Kavan, Kohnová, Kulhánek, Pína, Pšenička, Ptáč.ek, Zbořil.
Mandát pro jednání delegace bude projednán na příštím
plénu.
XXXXXX
522^šl2YSik_.®T_na_jednotlivé_fakult^:L
Rozhodnutím pléna VOV ČSM byla jednotlivá místa na MBT přidělena na fakulty podle počtu členů GSM s přihlédnutím k plnění
odběru příspěvkových známek.
MFF
4
Ped.f. 3
2
Pr.f.
2
KONZ.
DAMU
0
0
AVU
FVL
15
FS
6
VOV
7

Př.f.
FTJF
F DL
FON
HAMU
USL
F EL
VŠZ

2
1
1
1
0
0
14
15

FF
FTVS
LFH
VŠUP
F AMU
VoCHT •
FSI
VŠE

7
4
2
0
0
17
10
10

\
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Nepřipustíme další M ů l l e r ^
<*
i.
Na celopražském aktivu vysokoškoláků 13<>1.68 jsme byli informováni
o případu ing.Františka Jaroše, vědeckého aspiranta, který byl
vyloučen ze Školy, protože vyvěsil na koleji listopadové číslo
Bulletinu, ve kterém byly zprávy o událostech-na Strahově. Tímto
zásahem bylo hriibě zdiskreditováno rozhodnutí ministra školství
a kulťury prof.Hájka o tom, že Bulletin a i jiné tiskoviny vydávané pro vnitřní potřebu ČSM je možné veřejně vyvěšovat na místech
přístupných pouze veřejnosti studentské a nikoliv veřejnosti
ostatní.
Je celkem logické, že tato podmínka byla zveřejněním v budově koleje splněna a navíc šlo pouze • doporučení ministerstva
a nikoliv o striktní zákaz.
,
Na dotaz zástupce toš, kterého o záležitosti informovali zástupci
VOV ČSM prověřil rektor VŠCHT prof.J.Klikorka celý případ a
rozhodl, že je ze své pravomoci rektora ruší, takže ing.Fr.Jaroš bude moci svou aspiranturu dokončit v Pardubicích.
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K_ů_ž_e
Jak je všeobecně známn, měla být od 1.května loňského roku Veřejná bezpečnost vybavena poznávacími -služebními čísly.
Fb strahovských událostech, kde právě neexistence těchto čísel znemožnila určit původce několikanásobných těžkých ublížení na těle, oznámil ministr vnitra s.Kudrna, že čísla by byla,
ale není výrobce na ty kůže, co na nich mají být čísla upevněna.
Rozhodnutí zrušit anonymitu příslušníků VB stojí tedy
v cestě jen technické potíže, které jsou zřejmě nad síly jednoho ministerstva. Další hospodářské nedostatky se hrozí stát
celospolečenským problémem. Obracíme se proto na všehny naše
občany, aby radou i činem přispěli k sehnání dostatečného
množství kůže a tím pomohli tuto naléhavou situajci rozřešit.
Věříme, že společným úsilím naší veřejnosti se nám podaří Čísla pro naši Bezpečnost zajistit.
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odběru

příspěvkových známek.
/

Fakulta:

Počet členů
k 1.12.1967

Dluh v PZ
za r.1967 v ks

Odebráni
k 29.2.68
vkusech
*

MFF

750

300

Př.f.

636

74%

570

FF

710

1310

Ped.f,

349

FTJF

336

FTVS

465

Př.f.

840

F DL

369

LFH

406

Kons.

105

FON

362

VŠUP
DAMU

120
134

HAMU

38

FAMU

60

AVU
V3L

70
140

15'"'
24
672

450

100
1344

300

580
89

8

812
480

50

95
170
153
2C0
153

1152

V3CHT
FVL /
FEL
FSI
FS

1119

VóZ

1512

VŠE

1800

1849

1152

61

450

1348
1726

1350
3562

700

1357

800
2000

1882

/
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Návrh harmonogramu příprav Obvodní konference
(duben 1968)
PVOV

ČSM se usnáší:

1) Na tomto termínovaném postupu příprav OK:
i
-.i i • -i' • ,.
- zpracovat 1. verze všech předkládaných materiálů do 23. 3. 1968
a předložit plénu a PVOV k připomínkám
- zpracovat konečnou verzi všech předkládaných materiálů do 27. 3. 1968
a projedná^ je na PVOV a odeslat všem delegátům OK
- do 30. 3. 1968 uazavřít možnost registrace kandidátů do nového
VOVu; předpokládá parlamentní princip zastupitelnosti s klíčem
cca 1 : 400 na 1 místo ve VOVu. Kandidátku projednat na plénu VOV
do 2. 4. 1968
- od 3. 4. - do 6. 4. 1968 vystavit registrační listinu na VBVu k volnému nahlédnutí
- 6. 4. 1968 (sobota) - termín OK
2) Zpracovat tyto písemné podkladové materiály pro jednání OK:
- zprávu o stavu a dosavadní práci VOVu
(zprac. Kymlička, Kavan)
- výsledky diskuse na fakultách o dalším programu a strukutrálním
uspořádání organizace na VŠ (zprac. Zbořil,
Kohnová, Kobělka)
- návrh stanoviska pražských vysokoškoláků k další práci VOVu a
obvodní organizace, jejímiu zaměření, strukturálním změnám.
Stanovisko má dvě části a to proklamaHávmi a konkiétní - usnesení
(zprac, Kymlička, Zbořil, Kavan)
- zpráva ORK o revizní činnosti a hospodaření obvodní
organizace
za ško. rok 1966-67 a 1967-68
(zprac. Kobělka + OEK)
- registrační listina kandidátů do nového VOVu
(odpovídá:Pšenička, Juračka)
3) Připravit i po organizační stránce: (odpovídá: Koudelka, Šafránek,
Zikmundová)
- zajistit veškeré organizační předpoklady pro mskutečnění aprůběh OK
(sál, rohlas, jídlo, pořadatelskou službu, zápis -stěnografy, desky
ú pro delegáty, rozeslání materiálů delegátům před OK, prezeňční listiny
a prezence atp e ) a předlažit svůj postup jako ústní zprávu na příštím
PVOV již s konkrétními údaji (sál atp. )
- do 27. 3. stáhnout seznamy zvolených delegátů na OK (klíč 1:100)
- 1«, 4. 1968 rozeslat všem delegátům delegačenky a písemné podklady
k jednání OK
- pro plénum do 2. 4.. 1968 zpracovat:
- jednací řád OK
- program OK
- návrh pradovního předsednictva
- návrh pracovních komisí (či jejich vedení ) na OK
- do 27. 3, rozeslat dopisy všem zvaíjým hostům OK (sestavit jejich
přehled - návrh)
H za rozmnožení všech podkladových
materiálů z OK včeřně protokolu
a výáTldeků jednání (odpovídá K 0 vář, Šafránek)
- ústní úvodní slovo na OK (odpovídá Kymlička)
- informovat o celé přípravě OK poradu předsedů FV dne 1. 3.
ve Vlatavě (odpovídá Kymlička)

K °_l_e j_n_í
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Ve dnech 15-17.února 1968 byl z podnetu VOVu S'SM v tichém prostředí Posázaví založen orgán pražských kolejních
rad s trochu složitým názvem "Rada pražských kolejních rad
Pod touto složitoství se však skrývá zcela prakticky zaměřené seskupení zástupců kolejních rad z Prahy, které spolu
s tajemníkem VOV pro koleje tvoří členy rady. Po.-schválení
plénem V6V existuje rada jako koordinační a informativní
orgán studentských orgánů na kolejích.
Nahlédenem-li do statutu,prvních závěrů a usnesení,
máme náplň práce jako na dlani. Prvního zasedání 7-3.68
se zúčastnilo 15 z 20 pozvaných KR a mimo vzájemného seznámení a zvolení prvního předsedy rady /je jím člen KRASu
kolega V.Pázler/ se převážně zabývalo volbami do nár.výborů i NS. Kolejní rady se dohodly na společném v s "tupu a
podpoře společných kandidátů. Jednomyslně byl zvolen, jako
kandidát za radu do NVP kolega Havlík z Jarova.
Kolejní rady si vzájemně vyměnily názory na další společný postup v otázkách,týkajících se všech KR.
Dle statutu zastupuje tato rada všechny KR Prahy vůči Ministerstvu školství/kterému je přímým' . partnerem/, orgánům
státní správy města Prahy a ostatním městským i ústředním
orgánům. Z tohoto důvodu bude první otázkou, kterou bude
řešit, vydání nových zásad pro vypracování kolejních řádů,
do kterých chce dostat nové rysy práce KR. Jedná se hlavně
o zvýšení pravomoci a možnosti zasahování KR i do otázek
hospodářských,podobná a v řádu zakotvená návaznost na územní orgány Prahy, potrvrzená existence celopražského kolejního orgánu apod.
Další zasedání rady pražských kolejních rad je svoláno
na 2„dubna 1968.

Zpráva o společné volební kampani pražských vysokých škol.

1/ Úvod
2/ Citace z volebního zákona č.114 Sb.zák.z r.1967 s připomínkami
3/ Rozdíl mezi starým a novým volebním zákonem
4/ Doplňky

ad 1/ Blížící se volby dávají studentům možnost dokázat, že
jsou složkou státotvornou, nikoliv destrukční. Je potře
ba dát skutečnou náplň tomu, že pasivní volební právo
bylo sníženo na 21 let a aktivní na 18. Dosavadní stav
je takový, že to má jenom formální charakter, jako některá další práva zakotvená v naší ústavě. Proto žádáme,
abychom jako rovnocenná složka společnosti měli odpovídající počet poslanců z řad vysokoškoláků v zastupitelských sborech.
Volební komise VOV ČSivi byla zřízena, aby koordinovala
společnou volební kampaň pražs.vysokých škol, vyloučila tak tříštění sil a zvýšila tak pravděpodobnost právnické fakulty. Tajemníkem, kterému je možno volat na
VOV Č S i V i v / t e l . 5 3 3 - 1 6 4 , 533-181/ je s.Juračka. Ten také
uskutečňuje spojení s kolejními radami. Je potřebné,
aby jednotlivé fakulty a kolejní rady určily zpravodaje, zajištující volební kampaň na fakultách a kolejích
a nahlásili jejich jména i spojení na ně s.Juračkovi.
Uvádíme nejdůležitější §§ z volebního zákona a připojené základní instrukce pro studentské voliče.
Seznamte_studen^
!2®i_sb^~si_ji!_£ři5~volbami~z
mažďeni~ä_j5ruvôdu^

—
áhro^

Zpravouajové získají podrobnější informace na plénu VOV ČSiVi

xxxxxxxx
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ad/2 - Volby do národních výborů se konají na základě obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním,
- Právo volit mají všichni občané CSSR, kteří v den volby dosáhli věku 18 let, bez ohledu na národnost, pohlaví
náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu, sociální
původ, majetkové poměry a dřívější činnost.
- Právo volit nemají ýšak občané, kteří byli pravomocně
zbaveni způsobilosti k právním úkonům pro duševní poruchu nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla pro
takovou poruchu omezena.
- Občané, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, nevolí.
- Všichni občané Č3SR, kteří mají právo volit, zapisují
se do seznamu voličů podle místa svého bydliště.
- Nejpozději 30 dnů přede dnem vilby vyloží místní/městský/ národní výbor seznamy voličů, aby obč&né do nich
mohli v úředních místnostech nahlédnout. 0 vyložení seznamů voličů vyrozumí místní /městský/ nár.výbor občany
způsobem v místě obvyklým.
Připomínka: Pro kolejáky budou zřízeny seznamy voličů ha kolejích, takže nebudou muset volit v místě trvaléh
ho b y d l i š t ě a n i si nebudou muset vyzvedávat
voličské průkazy. 3 výsledky jednání volební komise VOVu seznámí kolejní rady.
- Voličům, kteří se v době od vylomení seznamů voličů do
dne volby přestěhují, jakož i voličům, kteří z vážných
důvodů nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož
seznamu voličů jsou zapsáni, vydá místní/městský/ nár.
výbor na jejich žádost voličský průkaz a ze seznamu voličů je vyškrtne. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do
seznamu voličů v jiném volebním okrsku. Zápis provádí
místní /městský/ nár.výbor nového bydliště /místa pobytu/, v den voleb .okrsková, volební komise. Při zápisu
se voličský průkaz odebere a připojí se k seznamu voličů.
Připomínka :Voličský průkaz si budou brát jen pražští posluchači, kteří budou chtít volit v obvodu fakulty
nebo koleje.
- Počet a hranice volebních obvodů stanoví na svém plenárním zasedání nár.výbor, o jehož volby jde. Seznamy
volebních obvodů uveřejní nejpozději 55 dnů přede dnem
14
volby.
- Pro přijímání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů
se vytvářejí v obcích volební okrsky pro volby do.nár.
výborů všech stupňů.
- Volební okrsky a volební místnosti pro každý okrsek
stanoví rada místního nár.výboru nejpozději 30 dnů přede
dnem volby.
Připomínka : Na kolejích budou zřízeny zvláštní volební okrsky pro odevzdávání hlasů.

O W W W !
Kandidáty navrhují KSČ, jiné politické strany a další společenské organizace Národní fronty, shromáždění*'dělníků, rolaí
níků, a ostatních pracujících na závodech, úřadech a v obcích a shromáždění vojáků. Návrhy předkládají místní /Městské volební komisi Národní fronty. Tato volební komise postoupí návrhy na kándidáty pro volby do vyšších stupňů nár.
výborů příslušné volební komisi Národní fronty, která tyto
volby řídí.
Příslušná volební komice Národní fronty, kteřá řídí volby
do nár.výboru, seznámí voliče na shormážáeních s návrhy
na kandidáty. Předloží jim také svůj návrh kandidátů z
občanů politicky a odborně vyspělých, schopných •rganiz.«vat a sjednocovat tvůrci síly pracujících, které hodlá
přihlásit k registraci. Dbá, aby počet navržených kandidátů byl zpravidla o jednu třetinu až o jednu polovinu
vyšší, než kolik má být ve volebním obvodu zvolen« poslán ců. Na shormáždeních se voliči vyjadřují k navrhovaným
kandidátům a i tímto způsobem se zúčasňují na jejich výběru. Na. základě to'"hotc projednání sestaví návrh kandidátů, »bsahující i jejich pořadí, které přihlásí k registraci.
-Kandidáty Národní fronty přihlašuje k registraci volební h
komise Národní fronty, která řídí volby d* nár.výboru.
Přihlášky podává u příslušné volební komise nejpozději
30 dnů přede dnem volby.
Kandidáti Národní fronty jsou přihlašováni k registraci
podle volebních obvodů. Nikdo nemůže být pro volbu do téhož nár.výborů kandidován ve více než jednom volebním
obvoau.
V přihlášce musí být uvedeno pořadí kandidáta a muší obsahovat ^ jeho prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou.
K přihlášce se připojí zpráva • schůzi organizace nebo
shromáždění pracujících a shromáždění v«ličů, kde byl kandidát navržen.
Obvodní volební komise je povinna zaregistrovat všechny
řádně přihlášené kandidáty Národní fronty a to v pořádí,
v němž byli volební komisí Národní fronty k registraci
přihlášeni.
Obvodní volební komise uveřejní jména, příjmení, věk
zaměstnání a bydliště všech zaregistrovaných kandidátů
Národní fronty a jejich pořadí a to nejpozději
a/ do 25 dnů přede dnem volby, do Národního výboru hl.
m.Prahy, do okresních národní výborů,do obvodních
nár.výborů v Praze.
Všichni zaregistrovaní kandidáti musí být v pořadí, v
němž byli zaregistrováni, uvedéni na hlasovacích lístcích.
Na hlasovacím lístku musí být uvedeno, kolik ze zvolených kandidátů se stane ve volebním obvodu poslanci.
Okrsková volební komise informuje voliče v posledních
15 dnech přede dnem volby o době a místě voleb.
V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do
seznamu voličů, zajistí okrsková volební komise, aby
pro každého voliče byl vyhotoven ligitimační lístek,
v němž jsou uvedeny potřebné údaje o volbách.

Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků
určeny zvlástní_£rostory oddělené tak, aby byla zaručena tajnost hJasovániľ~Vtečhtô_2rost»rech nesmí_být_nikdo_£řítomen
zároven_s voliČem2_anI~clěn~volibňi_komišě„
je_osobně. Zaáoupení není
V§íič7~ktěrý~ie doštavíí~5o volební místnosti, odevzčTa~Iegi-~
tiEacňí_lístek a po záznamu v seznamu voličů Qbďrži^filäšôvaNemá-li volič legitimační lístek a~něňi-li~cleňu
okršlčově volební komise znám,komise požádá, aby prokázal svoji totožnost.
r

Voliče,který se dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem, za£Í|e_okrsková_volebni_komise_do seznamu_voliců.
Záznam_o_tom_£Ôue£l§e_2f^
komiIěi_volicsk|_£rukazy se~přigó5ii.~
Hlasuje-li_volič^pro_kanJidáta^ Ponechá_na_hlasovácím_lístku
a _ 2 ? r j 2 H i e ň i t n e . Hlasovací "lis t ek~paíč vhodí dô volební
shhřanky.
Vilič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst a psát, má právo vzít sebou do prostrou určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, aby za něj podle jeho pokynů hlasovací lístek upra
vil.
O
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__u_v_e_r_n_e_!_

Aby se zvýšila naděje studentských kandidátů na zvolení, je
potřebné, aby studentšfí voliči škrtali na hlasovacích lístcích jména n e s t u d e n t s k ý c h
kandidátů. Význam
této operace je tě stoupne bude-li z d u š e n o
označování pořadí kandidátů.
s

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopisu.
Hlasovací lístek, na kterém nebyl_ž á d_n y kandidát_škrtnut, považuje se za odevzdaný pro všečlíňy~kaň5i5aTy. ~
Hlasovací lístek, na kterém byl_ n ě k t e r ý kandidát
škrtnut, považuje se za odevz3aňy~pFô~oštätňľ~5äň5Iďatyľ
Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhoduje • platnosti okrsktvá volební komise.Své rozhodnutí uve
čje v zápisu.
1
Volební komise Národní fronty uveřejní výsledky voleb d» nár.
výboru, které řídí způsobem stanoveným Ústřední volbbní komisí Národní fronty.
Ústrední volební komise Národní fronty uveřejní souhrnné výsledky voleb do národních výboru.
/
Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů odevzdaných ve volebním obvodu. Podle pořadí^v jakém jsou kandidáti na hlasovacím lístku uvedeni se zjištuje
kdo byl zvolen poslancem a kdo náhradníkem poslance.

Připomínka : Uvažuje se o zrušení_označování_£ořadí_kandidátů na hlasovacích listčichT~Budě trebä~rôžviňôút
za zrušení poradí kampaň v tisku atp. Má rovněž
význam pro zvýšení_naděje_našich_kandidátů.
XXXXXX
ad 3/ -Vícemandátové volební obvody mají o 1/3 až 1/2 více kandidátů než mandátů/
-Náhradníci - kandidáti, kteří nebudou zvoleni za poslance
-Možnost voličů vyjádřit se k návrhu Národní fronty a ovlivňovat připomínkami námitky proti jednotlivým kandidátům .Přihlašování k registraci v pořadí, které se určí
po jednání s voliči.
-Vyhlášení nových voleb do 90 dnů:a/nedostaví-li se 1/2
\
•
zapsaných voličů
b/není-li zvolen stanovený počet poslanců
-Počty mandátů KNV + ONV = 4-8; MěNV + MNV = 4-5
-do 1500 obyvatel jediný zvláštní volební obvod
-MNV má pravomoc'vytváření okrsků volebních
-Poslancem se stane ten kandidát, jehož pořadí odpovídá
počtu poslanců stanovenému pro volební obvod
-Poslanec může resignovat bez uvedení důvodu ze své funkce
XXXXXXX
ad 4/ Termíny_k navrhování_kandidátů_pro|ly_ke_dni_8;_3;.1968_:_
fíavrhôváňl~dalšíčh kaňďlďatů připaďa v~uvahú jeň~ve~vyjiméčných případech. Nyní začíná 2.etapa volební kampaně,
ve které budou probíhat předvolební shromáždění, na které se musí dostavit kandidáti, aby se představili a jejich příznivic, aby je propagovali. Termíny těcht»_shromáždění vám oznámí organizační odbor prišlusneho ŇV~jiz

Protože termín registrace kanuidátů do ONV a NVP byl
ukončen až 8.3.68 uveřejní Bulletin VOV kompletní seznam všeáh kandidátů v příštím čísle; současné údaje
by byly neúplné.

