VYP/fvÁ VYSOKOŠKOLSKÁ RADA UVČSM

K 25. výročí událostí 17. listopadu uveřejňujemé^
S l i b

č e s k o b u d ě j o v i c k é h o

s t u d e n t s t v a

prijatý na společném shromáždění v Č.Budějovicích
Dnes, v den dvacátého pátého výročí 17. listopadu vzpomínáme
na čestný boj mládeže a všeho našeho lidu proti fašismu.
Zároveň si uvědomujeme, že od západních hranic naší vlasti;
se ozývá opět volání po odvetě, po útoku proti všem socialistickým
zemím. A tak je pro nás dnes 17. listopad svými tradicemi mezinárodní'
solidarity mládeže posilou v dnešním světovém boji za mírové soužití
národů a výzvou k bdělosti a k úsilí -o přeměnu světa..
Budoucnost naší socialistické vlasti je v rukou nás mladých.
Plně si uvědomujeme, že vstupujeme do. ohdobí, kdy i věda se stává
výrobní silou společnosti; plně ši uvědomujeme, že politika naší
komunistické strany a vlády naší republiky,, která je. v souladu
/
s vývojem objektivních potřeb společnosti, vytváří ná našich
vysokých školách nejlepsí příležitosti,abychom se na svííj budoucí
úkol připravili,
tomto vědomí,-věrni internacionálnímu i národnímu odkazu
17. listopadu dnes slavnostně slibujeme, že spolu s ostatními
pracujícími budeme svým úsilím rozmnožovat materiální i duchovní
bohatství naší společnosti a proměňovat vědecké poznání
ve skutečnost pravdy, krásy i dobra komunismu na celém světě.
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Protože bylo zjištěno, že nejsou no vysokých školách dostatečně
známy směrnice o členství studentů vysokých skol v ROH a nejsou
tedy ani využíváno všechna práva a možnosti, které členům ÔSM
tyto směrnice dávají, rozhodli jsme se uveřejnit tyto směrnice
v plném znění znovu. Nejsoy využívány všechny možnosti, které
mohou poskytovat ZV ROH i UV odborového svazu»
Pokud se na fakultách vyskytnou potíže s prosazováním těchto směrnic, zašlete své připomínky na oddělení studující mládeže UV ČSM
pro pracovní skupinu VSR, která tyto připomínky projedná a zašle
vám odpověd k vaším otázkám.
Směrnice o členství studentů vysokých školv revolučním odborovém *• imutí a o spolupráci ZO "ROH a CSM při výchově studentů na vysokých
školách
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(Schváleno sekretariátem-ÚRO 23.9«196.3)
Posláním vysokých škol .^e vychovávat -pro-.socialistickou společnost politicky vyspěloua' odborně zdatnou inteligenci. Tomuto,, cil i
je třeba uzpůsobit činnost-, i dělbu práce masovýeh společenských orga-r.
nizací na vysokých školách, které-mají ve výchově a v péči o studenty
významnou.úlohu.
:V-zájmu soustředění, veškerého úsilí studentů na zvládnutí studijních úkolů . :, pedagogických pracovníků, na vytváření- na jřpíznivějších
pracovních a, životních podmínek studentů, se veškerá p(5li-tická výchovná. a organizátorská práce mezivstudentý, koncentruje do jedné masové
společenské .organizace, ^íž je Československý sv az •mládeže'*.
Organizace ČSM na vysokých školách vychovávají mládež v'1 duchu
komunismu,vedou studenty k úspěšnému studiu a svědomitosti.při
odborných praších a výrobní práci, napomáhají k úspěšnému pedagogicko-výchpvnému procesu školy, vyjadřují se k osnovám, učebním plánům, a, j;ejich zabezpečení. Organizují zájmovou studentskou,. vědeckou
činnost. Pěstují v'mládeži nové morální vlastnos.ti• člověka1 komunistické. společnosti, zabe.zp:eču jí politickou'-, kulturně osvětovou ä tělovýchovnou činnost studentů.Pečují o zlepšení pracovních a'' životních podmínek vysokoškoláků. Výbor vysokoškolské organizace ČSM
řídí práci kolejních rad , vysílá s^e zástupce do stipendijních a.
ostatních pracovních komisí na školách, má právo kontroly v menzách,
úzce spolupracuje s orgány školy a ostatními společenskými organizacemi,
Organizace ROH na vysokých školách aktivně pomáhají organizacím
GSM ve výchovné práci mezi studenty a podle usnesení IV. všeodborového sjezdu^o závodních výborech ROH zastupují v součinnosti s organizacemi ČSM zájmy všech studentů po celou dobu studia, zejména v
otázkách studijně pedagogické práce, péče o zdraví, bezpečnosti a
hygieny práce,- bydlení a stravování, zabezpečování výrobrp'^ práce
a odměny za práci, při přiznávání stipendií a při rozmistóvání
absolventů.
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Členství studentů vysokých škol v

R

0

H

Podle stanov ROH. článku 1, může být členem ROH každý, kdo
studuje na vysoké škole?
C souladu s nutností sjednotit dosavadní roztříštěnou masovou
výchovnou práci na vysokých školách se studenti přijímají za členy
ROH až v posledním roce studia, a to podle zásad zakotvených ve
stanovách ROH, článek 2..
•
Pokud v současná ďcbě vysokoškolští studenti jsou členy ROH
(s výjimkou studentů posledního ročníku), uvede se jejich členství
po dobu studia na vysoké škole do klidu ve smyslu
1 stanov ROH.
Členství ROH se uvede do klidu i studentům-, kteří pí-.ienázejí na
vysoké školy ze závodů a jsou členy ROH. Při obnovení v ROH v posledním ročníku vysokoškolského, studia se-dřívější členství plně započítává.
•
"
•
•
Studenti, kteří studují na vysoká škole nazávodní stipendium,
mohou zůstat'nadále členy základní organizace ROH v mateřském závodě,
kde byli členy před příchodem na vysokou školu.

II,
Základní organizace ROH pracovníků vysoké školy a studentů posledních
ročníků •
V " - ' \ .; •
•_ "
Základní organizace ROH pracovníků vysoké školyva studentů
posledních ročníků napomáhá spolu s CSM organizac iKSC na vysoké škole
k úspěšné odberné^T'ýiice-studentů>- 4c-'růstu: j-ejich politické
5» kulturní y y s 'šlo s-tí" a. upevňování pracbvní a společenské, morálky j.
k plánovitému rozvoji hygienických ä'bezpečnostních .zařízení-.
n.a pracovištích.. y.y.sokých škol, v kole jícTi'a.msnzách-'a ké á' zvyšování'
kultury prostředí a .učebních podmínek studentů;
v.»

k správnému rozmistování absolventů podle potřeb plánu rozvoje
národního hospodářství s přihlédnutím k politické a odborné úrovni
absolventa, k jeho odborným zájmům a ke zdravotním a rodinným poměrům. Při uzavírání dohod o sjednání pracovního poměru sleduje, zda
jsou dodržován?, příslušná ustanoveni o rozmistování absolventů, zejména zda je zajištěna absolventu prácje v oboru, v němž byl vyškolen
a přiměřené ubytování a stravování. Účastní se rovněž ho dnoc en V ý sledků umístění;
k zlepšování zdravotního stavu všech studentů -kontroluje, zda
jsou pravidelně prováděny preventivní prohlídky a rozhoduje o peněžitých a věcných dávkách nemocenského pojištění;
k zabezpečování dostatečné kapacity studentských ubvtoven (kolejí) a umistování studentů v nich podle naléhavosti a za aktivní
účasti kolejních rad CSM pomáhá k zvyšování kultury bydlení;
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k zřizování potřebného počtu studentských menz a' k* tomu. aby
podávaná strava odpovídala zásadám správné výživy a požadavkům hygieny,
K uplatnění přímého vlivu studentů na řízení a kontrolu stravování
zřizuje při jednotlivých menzách komise strávníků,
. . •>
Dále základní organizace ROH pracovníků vysokých škol a studentů
posledních ročníků zabezpečují:
aby každý úraz studentů byl, podle zákona o náhradách při úrazech
a nemoc ech z.povolání objektivně" vyšetřen a podle výsledků tohoto.šetření byla. stanôyena preventivní opatření a soustavně se tak prohlubovala preventivní péč.e;
•
aby. Byly •při^;:^rřójednáváni příčin pracovních" úrazů'(případně nemocí
z povolání) sprá/ně stanoveny., ^n^r,pky zraněných -stud sntů s přihlédnutím
k výsledku''vlastního šetření pr'fcl'rf jú'razu a dbá,' Sby nároky p'o3,tiže- .
ných byly vedením školy řádně a včas projednány a Odškodněny;'
podporu je výchovnou činnost organizace GSM a'póskytu j.e, v: rámci
rozpočtu základní organizace ROH, případně v rámci_dotace poskytované.
ústředním výborem odborového svazu, finanční prostředky do ŕozfip.čtu
vysokoškolské organizace CSM,.-'přb',fednariďaQ, se Z V R O H na vysoké\škole.
Základní organizace ROH i organizace OSM na vysokých škoiáchv
průběhu vysokoškolského. studia.seznamují všechny studenty s významnými •
dokumenty.o práci Revolučního odborového.hnutí, zejména podrobně se
stanovami ROH a .usnesením IV. všeodborového' sjezdu o závodních výborech základních organi.zací ROH.
X
.

X

X

'
' * • -i
'Tyto směrnice se vztahují na všechny vysoké školy s výjimkou'
Vysoké školy stranické a .platí od 1. říjní 1963*

9,840
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Zkušenosti z jednoroční práce Klubu 17- listopadu na vysoké
škole zemeděleke v (íeokých 3ud'é jovicích.
I, Taky. jak hodnotila Fák uItní. konference ČSM 11. listopadu,
stala se kuliiírní činnost na škole jednou z nejúspěšnějších oblastí zájmové činnosti studentů. Velkou úlohu v tom
sehrál Klub 17* listopadu, který se stal neoddělitelnou
součástí LailturhíHo'""'života' nä škole"i"v* koleji" a který'
sehrál důležitou úlohu v rozvoji především lidové umělecké tvořivosti. Na podzim 1963, z iniciativy vedení školy
ZV ROH a ve spolupráci s FV GSM byl zřízen Klub 17. lis- ' " topadu VSZ-"Slavnostní otevření"Klubu zajistil přípravný
v ý b o r S v o j e úkoly přípravný"'výbor splnil podle hodnocení ZV ROH a vedení školy velmi dobře. Na ustavující kon- .
ferenci-byl z/o-leň výbor Klubu, jshorl ••řc-aevlou je
s, ing.
— Šlechta,
• • *•
V Klubu pracuji tyto kroužky:
divadelní
(35 členů)
pěvecký
(asi >0 členů)

•

-r;
- ->-' "•,
•
'•••'•'
'vV,rco„
5 členů)
. "•' fiTdfový ' -'-' .1... . - *
začal pracovat, ale byl zrušen

•

hudební
(25 členů)
kabaretní'
(.18-20 členů)
kroužek taneční, .
(16 členů)

fotografický' .
' (asi 30 členů)
• .

•-

výtvarný
a.
" "" \

-

•--• --'*•

•• divadlo hudby*
. ..." (B" čler.ů.)-. - •

II. Hodnocení vlastní" činnosti-kroužků a výboru Klubu za uplynulé období.
Úvodem je třeba zdůraznit-.,. že v-prác-i-.-Žlú-bů '.-se-vVUplynulém... •..
období projevily výrazně tyto tři faktory: 1- Šlo v'prvé řadě o novou organizační jednotku na naší-.
škole; takže členové, předsednictva a výboru v takovéto:
práci zvláště, po stránce organizační "neměli žádné zkušenosti-,
"
2. Klub 17;, listopadu- vzhledem ke svému..charakteru- zaujímá •
mezi obdobnými organizacemi výjimečné postavení- Toto
postavení je dáno jeho •charakterem1» Je to v tom, že Klub
17.0 .listopadu je zařízením. ZV ROH. ale jeho vlastní užívání a činnost v ICLubu převážně jen pro studenty, kteří
v současné době nejsou přímo clehý ROH,
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3- Klub 17. listopadu je tedy určen jpředavším pro studenty
-a. vyžaduje přizpůsobit jeho nápln a činnost především
.zájmům-mladých lidí.
.Z těchto hledisek je třeba posuzovat dosavadní činnost Klubu a i určité návrhy na její zlepšení.

-

divadlo hudby - 5 večerních programů
kino pro. dospělé - 5 x
premiéra a repríza divadla Šest žen Viktora Jandečka
premiéra a repríza divadla Hamlet IV
premiéra a repríza kabaretu Nové pověsti české
IV. representační ples školy s předtančením
taneční zábavy s kulturním pořadem, který byl zajišťován
kabaretem a především hudbou Dixilend Club ... 14 x
i_:

detské kino pravidelně každou sobotu 32 x,
Děda Mráz, Maškarní karneval
17« listopad, MDŽ, Únor, 1. máj
""předvolební agitace ve Čtyřech Dvorech 3x,
mimo Č. Budějovice 4x. Vzpomínkové pásmo
na 17. listopad.

Soutěže:

uspořádání taneční soutěže o pohár KLubu
17. listopadu, přehlídka STMP, přehlídka
hudebních souborů, účast na přehlídce vy-^
sokaškolských souborů v Nitře., účast kabaretu na OS STMP, fotografická soutěž 2 x.

""Zájezdy:

zájezd, kabaretu do Prahy v prosinci minulého roku, zájezdy do lyiova divadla v Praze,
září - říjen 2 x.

Zajištění kurzu_pro^promítače^. /vyškoleno kolem 30 studentů
urcinyčE~E~promítání pro vesnická kina/

.

hudba na plesu absolventů a večírku v ZTŠ
Nové Hrady, předtančení na plesu jedenáctiletky, ^kulturní vložky pro schůzi ČsCIC
a OR ve Čtyřech Dvorech.

V_Klubu_17_._listogadu: Park kultury a oddechu s divadlem
"Žahra3ní slavnost, MôV ČSM s kabaretem.
Místnosti KLubu 17. listopadu využívají
veřejné organizace v Č. Dvorech např. OR,
UL a pod. Za uplynulé odbobí se v místnostech, KLubu konalo celkem 247 schůzí, 8 plesů a tanečních zábav organizací ve Čtyřech
Dvorech. Mimo to jsou místnosti Klubu v dopoledních hodinách využívány pro výuku.
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Na zajištění kulturních, akcí (v průměru přichází dvě na týden,
některý týden je to daleko více) se podílela celá řada kroužků, ke kterým je třeba uvést několik připomínek;•
BÍY§4.1o_hudb^ uspořádalo 5 večerních programů, V novém období se počítá s tím, že programy divadla hudby bud r u-rozšířeny o večery poezie a recitace.
Divadlo Experiment na začátku činnosti Klubu, stejně jako.kabaret, melo"jiz~určité úspěchy z inscenace Petřínské romance
na jaře 1963. 3 vystoupení byly uskutečněny mimo Klub a to ve
Strážnici na Šumavě.atd. Nyní se připravuje nová aktovka'
"Křižovatka ....„....." a další 2 hry "Filmová hvězda a "Moc
soudila moc".
Kabaret v minulém roce uvedl zdařilou premieru a reprizu.Nových pověstí českých, zajišťoval program na četných společenských večerech, ve spolupráci s divadlem program k předvečeru
1. máje a pro předvolební agitaci. Zúčástnil -se OS STMP, vystoupil v mimoř. sezoně v Dívcicích, celkem provedl 10 úspěšných vystoupení. Kabaretní kroužek patří mezi nejlepší kolektivy v Klubu. V současné době připravuje krátké scénky pro
taneční večery i chtějí zorganizovat malou scénku s celovečerním pořadem.,
Kroužek recitační zajišťoval různé akce, především slavnostní
večery.~Puv53ňe~zamýšlený celovečerní program, se neuskutečnil.
Vzhledem k tomu, že většina členů původního recitačního kroužku je dnes členem divadla, nebo jiných kroužků, považovali
jsme za účelné připojit' recitaci k divadlu, hudby, V současné
době vzniká - Divadlcr hudby a poesie.
^o^Ěš^-^aneční byl jeden z mála-kroužků, které se pravidelně
scházely. Jehô~výhoda byla v tom, že všichni členové js.ou z
jednoho ročníku. Nacvičil velmi pekné předtančení na representační ples školy. Jeho ncjvětším úspěchem bylo uspořádání taneční soutěže o pohár Klubu 1"7. listopadu. Soutěž ze strany
tanečního kroužku byla velmi dobře organizačně zajištěna.
Soubor i jednotlivé páry se zúčastnily oblastní taneční soutěže ve společenském tanci. Kroužek bude rozvíjet nadále činnost
a svépomocí zajišťovat i doplňkové kurzjr moderních tanců pro
zájemce.
Kroužek fotografický je dnes již z určité části materiálně vybaven. Úsp3radóI~dvo fotografické soutěže? z nichž prvá polytematická byla uzavřena ještě před prázdninami a další zaměřená na. studentský život a školu bude uzavřena před v17» listopadem. Počítá se s tím, že tento kroužek bude zajišťovat pravidelně 2 x do roka fotografickou soutěž s tím, že ne-jlepší
snímky budou použity pro kroniku školy. Začíná připravovat
třetí kolo soutěže, s náměty se života Klubu, školy a zemědělské praxe.
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~ Dixilend - Club aktivně zajišťoval tanečnľ~hudbu ňa~vetšinu společenských večerů. Úspěšně se zúčastnil přehlídky tanečních orehestrů v Mitře. 1964.
Během*minulého, roku se ustavil taneční orchestr (dnes 10 členů). s. Brabce-, který již v minulém roče se začlenil do akcí
Klubu
•
Z ostatních akcí je třeba zdůraz.nit velmi dobrý průběh a hodnotný program slavnostního večera k výročí 17« listopadu, oslavu února, předvečer 1. máje, přehlídku STMP.
Významnými akcemi v životě studentů a Klubu se staly společen
ské večery pořádané Ix za 14 dní. Dobrá společenská úroveň
těchto večírků působí na stmelování studentského kolektivu,
na společenské chování a na kolektivní společenskou'výchovu
studentů.
X

X

X

V minulém období nebyla věnována žádná pozornost výchově, mladých lidí prostřednictvím besed a přednášek. Byl to
jistě jeden ze závažných nedostatku v práci výboru .KLubu, neboť tyto akce nebyly zahrnuty vůbec do plánu činnosti. V novém období se počítá v plánu činnosti s takovými besedami,
které by mely působit jednak na estetickou výchovu mladých
lidí (přednášky a besedy o umění) a jednak by měly působit.„
politicko-výchovně. Budou pořádány besedy k 20. výročí osvobození, ^ejde zde však o duplicitu s výukou ML, účast v
RSS a pod. Prostřednictvím lektorů společnosti pro šíření
věd. a pol. znalostí bude KLub ve spolupráci s FV ČSM pořádat řadu přednášek: cd problematice-mladých lidí, jejich vzájemnému vztahu a vztahu ke společnosti atd. V listopadu bude uspořádána módní přehlídka c v rámci Tribuny s praktickými ukázkami spolu s výstavkou grc-:.':.ckT''*3l.l
prací spolu s besedami. Klub hodlá pokračovat v kulturních .zájezdech. Je
nutné ocenit pochopení^edení školy za poskytování mikrobusu
k těmto zájezdům.
Ukázalo se, že na vysoké škole je řada schopných talentů, s dobrým poměrem ke kulturně společenské práci, schopných
vyniknout jak po umělecké, tak po organizační stránce, což je
pro formování studenta důležitý moment. KLub v tomto směru'
pomáhá rozvíjet vlastnosti těchto studentů v práci jednotlivých kroužků a komisí. Vyskytovaly se rovněž některé nedostat
ky a problémy^ které bylo třeba ze strany pedagogických pra.~
covniků usměrňovat, eventuelně napravovat nedostatky (zesilovač, magnetofon, inventura a oštítkování nástrojů, vstupenky, rekvizity v divadle,- péče o svěřený inventář).
Na počátku činnosti Klubu vypracovalo předsednictvo řád
KLubu, povinnosti funkcionářů, organizační zásady pro řízení
KLubu.
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- 9 Po stránce, vnitřní organizace kroužků pracovaly nejlépe v
úplynulém období kroužek divadelní a kabaretní. Vše.obecně
je mošno říci, že většina kroužků pracovala samostatně*
Předsednictvo Klubu udržovalo kontakt se ZV ROH a kulturní komisí, prostřednictvím s. ing. Hosmana CSc a školským
odborem M5NV, rovněž prostřednictvím clena FV ČSM byla prováděna spolupráce s FV ČSM a FV byly převzatyněkteré organizační úkoly spojené s akcemi Klubu. Tato spolupráce s FV
se osvědčila
jeví se pro podmínky našeho KLubu nejsprávnější a podle názoru výboru KLubu je třeba jí prohlubovat
a rovněž ji podřídit i současné nové organizační struktuře
výboru Klubu.
Spolupráce s 00R, MěV ČSM, Park. kult. a odddechu byla
nárazovitá. Bude účelné už nyní v začátcích nového volebního období zlepšit.i'v tomto směru práci výboru KLubu i ve
směru spolupráce s OR ve. Č. Dvorech, Klub počítá rovněž s
výhodným rozšířením spolupráce s pedagogickou fakultou a. to
především formou výměny kulturních pořadů. Dosavadní spolupráce v kroužku divadelním se z organizačních důvodů neosvědčila-. Bude potřeba rozšířit zařízení klubových místností
potřebným zařízením (rádio, gramofon.hrací skříň a televize).
,Z_á v ě_r :
Klub 17. listopadu na vys.. zemědělské škole byl ustanoven
jako organizace, která spolu s pedagogicko-výchovným proaesem pomáhá působit na,studenty a dotvářet nový profil
mladého člověka, mladé pokrokové inteligence a to především
směrem společensko výchovným, Je třeba říci } že . KLub 17. lis.topadu za své první -období i přes některé nedostatky a počáteční obtíže sehrál v tomto směru svoji aktivní úlohu.
Dosavadní činnost Klubu, jeho výchovné působení na studenty bylo dobře hodnoceno na výroční schůzi stranické organizace, výroční schůzi ROH a fakultní konferenci ČSM. Klub.
sehrál také svou roli v propagaci školy na veřejnosti.
Význam tohoto kulturního zařízení'právě na vys. zemědělské škole není jen momentální už proto, že absolventi,
mladí, zemědělští inženýři, budou nejen v odborném směru,
ale i v společensko kulturním životě na vesnici 'přispívat
k vytváření takové úrovně společenského života na vesnici.,
která by se přibližovala úrovni společenského života v
městských sídlištích.
_
1
Rozvíjením tvůrcích' schopností studentů, ideové a kulturně společenské výchovy, rozvíjením organizačních schopností a zdůrazňováním aktivní usměrňované sebevýchovy studentů, -to je a musí být cílem tohoto kulturního zařízení a.
jeho maximálního využití.
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R r m e v J plan rozpracovává usnesení konference- Vychází dále
"z osvětového plánu Kulturní komise ř~ělvr Č* Budí jařice.
A k c e :

Příjem:

Vydání:

L'ivadlo Experiment
2 premiéry
-i- vepr.Lz-- .
účast na krajském kole S'JľMP ,
účast na okresním kole STMP
prí3.eí itcat.iá vystoupení 3 x

1-200
1,600

1.200
1.000

400
400

DivadIo_hudby

300

8 hudebně-recitačních programu

200

•Kabaret
1 premiera
600 reprízy
•
800 zábavné pořady na společenských večír, 8 x
príležitostná vystoupení 3 x
'jČasť na "soutěži STMP

400
500

únorové vítězství
20«. výročí osvobození'
17r listopad

100 •
200'
100

Oslavy

'

oslava MDŽ
1. máj
Soutěže.

,.
'

.

-

•

-

.

místní kolo STMP
taneční soutěž
*
literární soutěž (ceny z prostř. ROH)
fotografická soutěž 2 x

*

600
800
'"•'•-.

300'
-

~

300
700
700

Besedy a "Přednášky
Besedy o výtvarném umění 3 x
Cyklus přednášek o problémech mladých lidí
jejich vzájemných vztahů a poměru mladých lidí
a společnosti 4 x
Beseda k 20» výročí osvobození 1 x
Bese..a o historii města Č. Budějovic L x
"

renské_akce

V . representační ples školy
Společenské večery s e z á b a v a ý m pořadem
a tancem 1 x za 14 dní
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500

4»900

4.000

finančně zajišx. FV ČSM

-

- 11 -

djtské kino 30 x
dětský karneval
leda Mráz
MDD

2.100
100
*
-

1.700
100
100
100

Zájezdy
do Tylova divadla v Praze "

finanční zajiáť. FV ČSM

Výstavky
výstavka - 20. výročí osvobození
fotografických Draci
_-"grafických a umeleckých prací -

'

100
'200
100

Ostatní goložky
pojistka
cestovné
.
ostatní organizační výdaje
odměny pro pracovníky kroužků
drobný materiál pro činnost kroužků
nákup zařízení
dotace od ZV ROH
'
dotace oď MěNV
"
1 k e m :
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7.500
2.000

600
500400
• ' 400
2.000
3.000

21.400

21.400

Usnesení konference Klubu 17. listopadu, ze dne 3•11* 19-64*

1. Konference Klubu 17. listopadu souhlasí s přednesenou zpr
vou o činnosti za uplynulé funkční období, souhlasí se
zprávou revizní komise o hospodaření a finančními' pros, tředky,
2.. Schvaluje rámcový plán kulturní a politickovýchovňé činnosti, ktorým se coto usnesení konkretizuje.
i
»>

3» Rozvíjet širokou kulturně výchovnou a politickovýchovnou
činnost šířením vědeckého světového názoru, zvyšováním
všeobecného vzdělání.
4. Prací v zájmových kroužcích podporovat, mobilizovat a usměrňovat tvůrčí schopnosti našich posluchačů, péčí o jejich bohatý společenský a kulturní život.
5. Aktivně působit na utváření profilu mladého člověka, budoucího zemědělského inženýra a zkušenostmi z vlastní aktivní kulturní a osvětové práce ho připravit pro jeho
. poslání na vesnici„
6. Zvyšovat propagaci školy na veřejnosti, prohlubovat spolupráci s ostatními složkami v obvodu Čtyřech Dvorů, spolupracovat s jinými školami a institucemi (Klub pracujících, pedagogická fatalita) především formou výměny kulturních pořadů,
7. Vytvářet předpoklady pro zlepšení kulturní péče o děti
zaměstnanců školy a podchycovat zájem zaměstnanců o klubovou činnost.
8. Rozpracovat časová rámcový plán činnosti na jednotlivá
čtvrtletí a vypracovat nový plán časového využití místnosti klubu,
9 0 Zvýšit péči o inventář Klubu a jeho užívání, provést do
konce listopadu inventuru veškerého zařízení Klubu a zavést na inventář inventární karty.
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- 13 K experimentálnímu kolejnímu řádu na koleji FT-JF na Strahově
Dost se v poslední dooě hovoří ä experimentálním kolejním řádu,
který je u platnosti od března t.r. na koleji fakulty technické
- jaderné fyziky v Praze'na Strahově.
'Co vlastně tento íCR obsahuje. Jak se už v jeho závěru cituje,
prohlubuje, doplňuje a opírá se o kolejní řád vydaný MŠK a domácí
řád na ČVUT,
Vychází z toho, že kolej je místem, kde žijí studenti v kolektivu, místem, kde se učí komunisticky žít a pracovat. Někteří studenti z jiných fakult Sje domnívají, že tento kolejní řád vytváří
jen jednostrane výhody pro studenty. Avšak na druhé straně uvidí,že to sebou nese i celou řadu povinností.
Studenti jsou přímo zainteresováni na řízení života kolektivu
: prostřednictvím své samosprávy do řízení aktivně .zasahují. Výchova
je založena na zás idách leninského řízení práce, na osobní iniciativě
3 vědomí odoovědnc.. ti za plnění úkolů a, na podřizování osobních
zájmů potřebám celku.
Zdůrazňuje se zde dále humálnost, vzájemná úcta, poctivost a
pravdovitost atd. N.a základě tě-cnto zásad je obyvatel koleje povinen:
- vytvářet' dobr-é studijní prostředí, to znamená především, že využije
volného času tak, aby nerušil pstatní v jejich práci
- respektovat usaegení kolejní rady
- aktivně se účastiaovat kolektivního života v koleji, dbát o správný
poměr k socialistickému vlastnictví. Pečovat- o vzhled • svého pokoje
a nést odpovědnost za. jeho zařízení
- pečovat o čistotu a pořádek společných zařízení^ pomáhat tak vytvářet- dobrý vzhled prostředí, v němž pracuje a žije. Je mu samozřejmostí dodržovat aktivně zásady hygienického režimu těchto zařízení
- podílet se na vytváření ovzduší vzájemné důvěry a úcty mezi členy
kolektivu
Pokud se týče studentské samosprávy je obdobná jako v KR vydaném
MŠK, ta znamená picnutí ubytovaných studentů-volí KŘ, Tato se opírá
o pomoc učitelů a ostatních organizací íia fakultě.
V její práci je zdůrazněna hlavně úloha Širokého aktivu spolupracovníků,
Za- zmínku stojí jedna z povinností KŘ - citujeme:
Zástupci kolejní rady slavnostně přijímají posluchače I, ročníku
ařl jejich vstupu na kolej a obeznámí je se zásadami-: kolektivního
•života a studentské samosprávy kolej-e,"
Kolejní rada nese odpovědnost za smluvně jí svěřený majetek
koleje, Jestliže zjistí nedostatky zařízení koleje nebo poškození
tohoto zařízení je povinna pro j edn? t- tyto závady s vedoucím koleje
a v případě, že jel e o drobnější závady, zajistí provedení opravy
vlastními prostředky t V případě, že poškození zařízení způsobí student svou nedbalostí, má právo kolejní rada učit způsob a výši
hmotná náhrady.
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- 14 Trestnípravónoc KŘ je oBdobná jako v normálním KŘ, jen je rozšířena
o "zákaz návštev'.'
Pravidla'vnitřního režimu 3 zásady ubytování jsou obdobná jako v KŘ
M3K. Vyjímáme jen některé odlišnosti.
Návštěvy má právo přijímat kterýkoliv student nepotrestaný
kolejní radou zákazem návštěv v době otevření koleje za předpokladu
bezvýhradného souhlasu každého spolubydlícího. Návštěva se zdržuje
na koleji pouze v doprovodu navštíveného. Při odchoduz fc koleje se musí návštěvník odhlásit. Za chování návštěvy odpovídá student, který
ji přijal.
Proto, aby v koleji byly zajištěny podmínky pro nerušené studijní
a životní prostředí není dovoleno provozovat jakoukoliv činnost provázenou hlukem,-Po 22,oo hod. je nutno zachovat co nejv ětší klid. V případě porušení tohoto ustanovení je každý povinen rušitele napomenout,
v případě vážnějšího .narušení zakročí kolejní rada.
Posluchači vyšších ročníků, kteří jsou vyspělejší a mají řadu
zkušeností životních, studijních i z kolektivního ubytování,mají
právo a povinnost usměrňovat posluchače nižších ročníků v jejich
studiu, jednání i v osobním životě. Kolejnírada s touto pomocí vyšších
ročníků při své práci počítá.
Každý obyvatel koleje je povinen vyrovnat kolejné do 2. dubna
běžného měsíce.
Poněkud upravené jsou otázky vztahu vedoucího koleje ke kolejní
radě - citujeme:
I. je členem kolejní rady s.hlasem poradním,
2o neprodleně realizuje v' rámci platných směrnic rozpočtu a plánu
návrhy kolejní rady .
3.. dbá o zajištění včasné a odborné údržby
4o má právo a povinnost zveřejňovat a dbát o dodržování bezpečnostních , pořádkových, hospodářských, zdravotnických a hygienických předpisů po dohodě s kolejní radou
Zásada je, aby všechna opatřeni vedení koleje bvia konsultována
s 'kolejní radou.
Za mimořádné situace vyvolané zvláštními objektivními okolnostmi
nebo nařízeními vyšších orgánů je povinností a právem kolejní.rády
po dohodě s vedením fakulty a správou koleje vyhlásit opatření i mimo rámec tohoto kolejního řádu.
Tolik ke exp. KŘ FTJF. Závěrem je třeba dodat na adresu těch
fakult, v kde se svazácké orgány zamýšlejí nad podobnými otázkami
úprav KŘ, že je třeba vycházet zejména z místních podmínek na^tě které škole a koleji a uvědomit si, že některé zdánlivá výhody, či
pravomoci představují na druhé straně daleko vyšší nároky po všech
stránkách a na všechny studenty.
Podle nišeho názoru jsou pro to podmínky hlavně na menších
kolejích.
V současné době studenti na koleji FTJF na Strahově hodnotí
jak se jim tento Kolejní řád osvědčil. Jejich závěry a zkušenosti
zveřejníme v některých příštích aktualitách.
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.Soutěž
o nejlepší studentskou vědeckou práci z tématického okruhu "Mládež, její organizace a společnost"
Podmínkou rozvoje činnosti Československého svazu mládeže je hluboká znalost charakteristiky mladé generace, jejích
potřeb, požadavku a zájmů.
Aby podpořil rozvoj výzkumu a zpracování' problematiky
mládeže a vzbudil zájem o tuto tématiku u posluchačů vysokých
škol, využívá ústřední výbor ČSM svého práva vyplývajícího ze
zásad soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci a vyhlašuje t¿matickou soutěž
• "Mládež, její organizace«a společnost".
Do tohoto tématického okruhu řadíme všechny práce, zkoumající charakteristiku dnešní mladé generace"vcelku i v jednotlivých "sociálních a věkových skupinách, zvláště postavení
mládeže .?, její organizace ve společnosti, rozbor zájmů mládeže s možností jejich realizace, vztah njtí'i mladých lidí k
pionýrské organizaci a k ÍSM a řadu dalších témat, která řeší
v širších souvislostech či v dílčích pohledech aktuální problémy ěivota mládeže v naší společnosti.
Qrganizace_soutšžej_
Soutěž organizují podle zásad soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci posluchačů vysokých škol rady studentských
vědeckých kroužků na fakultách ve spolupráci s příslušnými katedrami. Pro její organizování platí následující ustanovení:
lc Soutěž je vyhlášena na období 1964/1966. 1. etapa soutěže
končí v červenci "1965, II. etapa v červenci 1966, Obě etapy
budou hodnoceny a uzavřeny samostatně.
'2. Práce budou zařazeny do dvou kategorií:
I. kategorie - samostatné v-decké práce jednotlivců i kolektivů, včetně ročníkových prací,
II. kategorie -- diplomové práce „
3., Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy a to studenti všech forem vysokoškolského studia. Přihlášená práce
musí obsahovat jméno, adresu a věk autora, název školy a
studovaný obor, studijní ročník /podobně i u kolektivů/.
4. Do soutěže je možno přihlásit všechny práce s danou tématikou.. Práce musí být zaslány bucí přímo ústřednímu výboru ČSM
nebo.prostřednictvím porot fakultních a celostátních kol
příslušného oboru v období od vyhlášení soutěže do 31< Července každého roku.
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5. ÚV ČSM si vyhrazuje právo umožnit po dohodě s autorem
publikování některých prací pře ukončením soutěže. Toto zveřejnění nemá vliv na zařazení práce do soutěže a
na její hodnocení.
6. Po uzavření soutěže porota zhodnotí došlé práce a doporučí nejlepší k odměnění i k publikaci. Součástí tohoto
hodnocení .bude vyjádření poroty fakultního nebo celostátního kola oborové soutěže . Složení porota'" z pracovníků
společensko vědních kateder,, zástupci IvtSK, ČSAV a ÚV ČSM
nejpozději do konce května každého roku.
7. Ceny uděluje ÚV ČSM podle návrhů poroty. U prací obou kategorií může porota navrhnout umístění v I. - IV. pořadí
a výši odměny v tomto rozmezí:
I.
II.
III.
IV.

ceňa
cena
cena
cena

do 1.500,- Kčs
do 1.000,- Kčs
do
300,- Kčs
do
600,- Kčs

Kromě těchto cen vypisuje ÚV ČSM prémii 1.000,- Kčs za
oráči, jejíž závěry bude nožno okamžitě využít v organizacích OSM a PO ČSM.
Ústřední výbor ČSM si vyhrazuje právo, zvýšit počet udělených cen, případně některé ceny neudělit,
8. Výsledky soutěže musí být vyhlášeny do konce září každého roku a o 'výsledcích budou písemnj informováni všichni
účastníci soutěže.
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- 17 VI. Plénum ÚV-ČSM z 22. listopadu 1964, venované otázkám prá^e
ČSM na vysokých školách projednalo úvodní referát tajemnice ÚV ČSM
s. Gkvaŕilová • prijalo usnesení, avěřující úkolv pro orgány a
organizace GSM.
Referát s. škv řilové, část diskuse včetně,části příspěvku tajemníka
Ú J KSČ s. Koutského, usnesgní^z VI. pléna ÚV ČSM a schválený
Statut Vysokoškolské rady UV CSM byly bezprostředně po plínu vydány
ÚV ČSM v brožuře, která byla v dostatečném množství zaslána na všechny krajské a vysokoškolské výbory ČSM.
Pro inforaaci uvádíme některé změny, které jsou po schválení
složení Vysokoškolské rady ve srovnaní se seznamem uveřejněných v minulem cisle Aktualit: dg rady byl zvolen s. Bedřich Baroch, vedoucí
mezinárodního oddělení TJV ČSM (místo s. Mičákové), s„- Stanislava
Kozáková, vedoucí oddělení propagandy a kultury (místo s» Víteekové).
Tito- noví členové rady byli též schváleni za členy vedeníVŠR UV ČSM.
Členem vedení je také s. Robert Harenčár, tajemník Slovenského ústředního výboru ČSM. Dále byli schváleni tito noví členové:
Věra Galuškincvá z fakulty všeobecného lékařství Praha a Miloš Liberko
z natematicko-fysikální-fakulty Praha. Na vlastní žádost ze studijních
důvodů již po schválení byl uvolněn z funkce člena VoR s. Jiří Burkard.
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Zgráya o zasedání pracovní skupiny pro avtarielní zabezpečení
VSR UY GSM •
Dne 4. V 5 , prosince 19§4 ^asedala v Praze pracovní skupina
pro materie lni zabezpečení VoR UV GSM.
PS skupina projednala zejména:
Situace ve zdravotním stavu studentu:
Bylo konstatováno" že dcšl.o ke zhoršení zdravotního stavu studentů.
Proto-bylg doporučeno svolání schůzky . m kterou by bvli pozváni
zástupci UV :SČ; MŠK, Ministerstva zdravotnictví a GSČK.. Pro tuto
schůzku byly vypracovány podklady na základě zkušeností z vysokoškolských center Prahy,Brna a Bratislavy. Schůzka se uskuteční
pravděpodobně koncem měsíce ledna 1965« PS uvítá podklady o zdravotním .stavu i z jiných vysokoškolských měst.
i
Organizování "Studentských družstev občanské pomoci".
Byl projednán návrh • stanov--těchto družstev, která je možno organizovatma "základě zákona č.
ze dne
Mohou se v nich
dobrovolně sdružovat studenti VS, aby přispívali v k rozvoji národní.ho hospodářství, Odděle.ním studující mládeže UV ČSM budou zahájena
jednání, aby příjmy studentů organizovaných v těchto družstvech,
pokud nepřevýší částku nejvyššího ročního stipendia, byly osvobozeny od^daní státu, Členem družstva se bude moci stát každý student
VS v ČS3R, který řádně plní své studijní povinnosti.
Experimentálně budou zřízena družstva nejprve ve^vysokoškolských
centrech - Praha. Brno, Bratislava při orgánech ČSM.
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Organizování studentských hotelů o prázdninách.
Doporučuje se,aby byly některé koleje zejména ve vysokoškolských
centrech a v místech, kde se soustřeďuje zájem.turistů, byly převzaty na dobu prázdnin do hospodářské správy orgánů C3M. Účelem
je podpoření turistiky studentů. PS doporučuje, aby byly vydány
směrnice, které stanoví, kolik budou orgány GSM platit za poskytnutí lůžka vedení koleje, kolik míst musí být reservováno pro studenty a jak dlouho (znamená to, že nebudou-li místa ve studentském
hotelu obsazena studenty např. do 18,oo hod,, bude možno lůžka obsadit ostatními zájemci).
PS dále doporučuje, aby těm studentům, kteří se prokáží legitimací
ČSM nebo průkazem ""'ÍSS bylo poskytnuto ubytování za režijní cenu.
Dále 'se PS zabývala nč-kterýmiotázkami poskytování slev studentů"
decentralizované výroby skript, čerpání finančních prostředků poskytované ROH !?.a činnost studentů, kategorisace kolejí aj.
Pracovní skupina pro mvterielní^aoezpečení se obrací na všech.
FV GSM se žádostí,aby ji informovali o všech otázkáph týkajících
se materiálního zabezpečení studentů a poskytovaly jí konkrétní
údaje, aby mohla ještě konkrétněji usilovat o d^lší zlepšování
současného stavu,.
Na lednovém zasedání se bude PS nu
zabývit zkušenostmi z
uskutečňování kolejního řádu. Informace <c tomuto bodu a rovněž další
^právv zasílejte na adresu:
UV ČSM, oddělení studující mládeže, Nám. M. Gorkého 24, Praha 1.
9835

