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.Přehled důležitých směrnic z Věstníků ministerstva školství v tomto
školním roce (ročník XXI).
Směrnice pro umístování absolventů vysokých skol - změny 3 doplňky.
Sešit 29 z 20« října.
/
Společné stanovisko MŠK a UVOS k realizaci směrnic o prohloubení
provozní práce odborového svazu v oblasti školství .... - sešit 30
z 30. října 19S5.
Směrnice o hospodářském zabezpečení zahraničních studentů .....
sešit 34 z 10, prosince 1965.
X

X

X

Přehled obsajau časopisu "Vysoká škola" ročník XIV:
cTT
Ladislav Hanka: Na prv^-místo kvalitu - str. 1
Karel Galia: Zvíkovská konference o společenském postavení a úloze
vysokých skol - str. 3
Ján Kmet: K uplatňovaniu diferenciace v inžinierskom štúdiu - str. 17
Ján Vonkomer: Vplyv striedania prednášok na práceschopnost poslucháčov vysokej školy - str. 24
Ladislav Taufer: Pedagogicko-metodický kurs pro asistenty Českého
vysokého učení technického - str. 26
Dušan Josef: Proč neznají vysokoškoláci cizí' jazyky? - str, 29
č» 2
Jaroslav Doležal.:' Programování studia a výchova k vědecké práci
Stanislav Mizera: K výzkumu efektivity programového učení v
organické chemii - str. 45
I.Dole jsi: 'j?okus s využitím programovaného textu t str. 51
Pavel Beneš-Antonín Mykiska: Zamyšlení nad anketou - str. 53
Miroslav Bartoň: Pokus o sociologický výzkum studujících - str. 56
Václav Němec: Automatizace a vývoj odborných kádrů v průmvslu - str. 6:
čc 3
Josef.Ondra: Vysoká škola dnes a zítra - str. 73
Josef Gach: 20 let školství a pedagogiky v ČSST - str. 77
M.Tauchmanová: Důležitý předpoklad pedagogického úsilí - str. SI
J.Červenka: Problémy postgraduálního studia na vysokých školách
technických - str. 83
L. Beitmayer: K situaci a úkolům vysokoškolského sportu - str. 111
Seminář o vysokoškolském sportu, v rozvojových zemích - str. 114
50 4
K. Galia: Ke koncepci vysokého školství - 121 str.
Úvod do techniky vysokoškolského studia - str. 148
Změna zákona o vysokých školách v Polsku - str. 149.
X
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Ve v¡3ech .;vac xě^olakýšh centrech se již uskutečnily konference Č3M.
Pro vaši in:'5oai:ic:> leédíme adresy Vysokoškolských výborů a jmen i zvolených předsedů:
s, Via:1 iní;
Qoki - Všehvdcva u-1. 2, Praha 1
s. Mil ob I-oí'kal - ľ.frir.. Rucč- armády 2, Brno
d. Baltazár Luuen • Malinovského 30, Bratislava
s. Mikuláš
' ¿. ;; • llrcjirenská 14, Košice
i
X

X

X

Ideoln r
k /.aíj VŠE a oddělení školských organizací TJV ČSM svolalo koncem ] i • auc. p^racu .organizátorů vysokoškolských klubů do
Brna e Uvádíme
•:Avěry'
- udělat přehlf,C právních předpisů, týkajících se -klubů
- vyřešit, otánku oárosti přebírání klubů do majetku ČSM
- řešit placení profesionálních umělců při činnosti v klubech
- vyřešit možnosti - dohodách o autorských orávech
- navrhnout reaj
mer.iklubovj^ch soutěží a burs progritaC mezi
kluby
- snažit se o re r
řešení problémů s VB
- doporučuje se napořádat školení hospodářů a vedoucích klubů
z právních předpisů
- ^.de řeši: i prc'>lómy Českých Budějovic - uzavřený klub
-- doporučuje se 'in ani ní clo ť-c e pro Hradec Králové a Ostravu na
základě řá i ca ú:-'. i: ttv:-é budou předloženy. Zabývat se i problémy
Liberce
- aktiv eoporuri\' -. r.rvžncst pravidelného scházení aktivu /napříště
nabídka Budějovice v břevnu/. Navrhuge se uspořádat studijní zájezd
do Polsko
apele • ořáoi s Cestovní kanceláří ČSM
- projedná^ »nc^nest dohody se státním úřndem pro kontrolu a statistiku k róz'ľcít- • <uá.í pracovníka osvětových zařízení mimo VŠ kluby
a doporučit zčxc.ry

Pro p ŕ eh ľ. d i • a- ádí e .získané idrgsy^v ysokoškolských klubů v ČSSR
a zároveň žáoame _a _e">sř 1 árií informací
£ře^sr^cii_1dres_z_da_lších
měst_,_ kde ¿3oe j<\y>p> "-'loíské Jkluby
Praha i ješl's"KÍua -r.^ní zVioščhf - vv ČSM, Všehrdova ul. 2, Praha 1
/Viktor jJittrich/
Brno j Crorkéb a u!,.£rnc
Bratisl a-a; 'Nám S:rj- 11, Bratislava
Košice; / 'ude Hevřoi: začátkem příštího roku/, W ČSM, Strojírenská 14,
Košice
Plzeň; Klub l ě e a r a w ; rľ a kulty, Krlárova 19, Plzeň
Ořeaóůc: íměral:vn C.. Olomouc /Alena Matějové/
'Hradec Králové ; Dukelská 486. /'Vlasta Balcarové/
Prešov; Voj ar. a ker- 5'. /Adrian Šteffko/ v
České Budejavi j ; -:iuO 1?, listopadu, Čtyři Dvory, /Miroslav Čadil/
Ostrava: Hl .daoveká 22/Ostrava 5 /'Kajetán Lenz/
Na schůzce " :.•> . ...• nuto uveřejnit nejlepší programy ^lubo joko
bureu n ,.:: .le ar: s .'damnou výměnu. Vyzýváme vás proto, ab cts na
e^resu uV
,
ebídky a^sluli, ab, chom je mohli v AktuJ.itách
VSrí uveřejni e/;„
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Hodnocení praktických forem mezinárodních styků studentů v r. 1965
a jejich perspektiva v r. 1966 (podkladový materiál k rozeslání
členům VŠR před prosincovým plénem).
V letošním roce došlo k výraznému rozvoji styků čs. studentů
se zahraničím, v podstatné míře vzrostl bezprostřední kontakt se zeměmi západní Evropy.
Stykv byly uskutečňovány těmito formami:
1. Studijní bezdeizové výrony
2. Odborné individuální praxe prostřednictvím'IAESTE, IFM3A
3. Mezinárodní budovatelské tábory

,

4. Výměnné brigády

Ad 1/ Studijní bezdevizové výměny
Cílem těchto výměn bylo umožnit vysokoškolským studentům získaní
a rozšíření odborných poznatků a prohloubení jazykových znalostí
exkurzním studijním pobytem v zahraničí formou recipročních výměn
na základě přímých dohod vysokoškolských organizací se zahraničními
partnery.
Forma byla schválena v únoru a společné směrnice o organizačním
postupu vypracované MŠíC a UV Ô3M byly rozeslány v témž měsíci což bylo poměrněi pozdě. Tento nedostatek spolu s některými dalšími nedostatky
v koncepci způsobily, že forma poněkud v letošním roce utrpěla.
Podle dohody s MŠXa nebyly výměny se školami v socialistických
zemích ničím omezeny, pro bezdaizové výměny se školami v kapitalistických zemích byla určena kvóta 600. Pro velký zájem požádal TJV ČSM
o zvýšení a kvóta byla zvýšena na 740 /z toho 40 bylo rezervováno
pro JAMU Brno/, Uvedená kvóta byla prostřednictvím MŠK a SNP /400 míst
pro české z¿mě a 200 míst k dispozici- a rozhodnutí 3NP/ rozdělena na
vysoké školy v republice s přihlédnutím k významu té které školy a
počtu studentů, kteří na ni studují. Jednotlivé školy podávaly podle
navázaných styků se zahraničními fakultami VoR návrhy výměn. Návrhy
posuzovala komise ze zástupců VŠR, MŠK, SNR a MV, která se sešla 2.4.
a z.iodnotila došlé návrhy.
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KoTiisí doporučené návrhy v rámci kvot byly předány k realizaci Cestov-- '
ní kanceláři ČSM. 22,4» posoudila komise ostatní do té doby došlé
návrhy a provedla uzávěrku. Některá školy své kvotv nevyužily, protože včas nenašly k výměně vhodného partnera. -Proto komise nevyčerpané
kvóty částečně přerozdělila, částečně předala k dispozici VV ČJM
D

'

*

v •'•raze, Brně a Bratislavě.

Seznam škol, které své kvóty nevyužily a jejich výše:
PF (istí n/L
VoST Liberec
10
JAMU Brrto
5

10

VŠCHT Pardubice 10

VŠLD Zvolen 20

PF Plzeň

10

VŠT Košice

20

VŠE Bratislava 5

PF Ostrava

10

UP Olomouc

10

Univ.Šafaříka
Košice
10 .

PF B.Bystrica

5

PF Nitra

5

Celkem 135
Z tohoto počtu bylo přidělono VŠVU Bratip.lava 25 míst
SVŠT Bratislava 28 míst
GSM v Praze , Brně a Bratislavě.

Zbývající místa byla přid ělena W
Přehled realizovaných vým ěn_]_

Z ST ./předběžný odhad/ cca 8.200 účastníku
struktura výměn VŠ Středočeského, Severočeského a Jihočeského kr.jje
/středisko Praha/:

'
SFRJ

546

2o 384

BijR

487

162

MJJR

85

SSR

113

NDR
PLR

KS 53 skupin. celkem:

\
RSR

0

575 účastníků

Dalších 7 skupin výměny stornovalo z důvodu odmítnutí partnera
v a fázi realizace, celkem 70 lidí. Z toho 4 skupiny již měly vyřízené
pasy a viza. Správou p ísú byla cesta zamítnuta 7 účastníkům. Néemigro\
val ni «do.
s truk tur a výměn:
Francie 30
NSR 206
Finsko
3
Rakousko
66
8
Anglie
57
Švýcarsko
3
Norsko 11
¿elgie
50
50
Hol andsko
Dánsko 10
36
20
švédsko
Tunj s
záp.Berlín
ľtálie 24

l
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Na základě došlých hodnocení /16/I lze konstatovat, že naprosté
většina výměn byla správně pochopena, málo by.].o případů vyloženě
turistického přístupu« Program v zahraničí byl vždy seriosně' připraven» Rovněž ubytování,, stravování i páče partnerů byla vzorné.,
Úroveň čs- účastníků co do jazykových znalostí nebyla uspokojivá.
Zajištění se strany CKM bvlo dobré. Stížnosti byly na devizové
prostředky - "bezdevizovost" způsobila nedostatečné zajištění penězi
na občerstvení během tranzitu. Fakulty žádaly "volnou hranici", což
nebylo možné poskytnout, Navrhujeme řešit'poskytnutím určité částky
kterou vrátí účastníci SEČs v určitém termínu po návratu /např
45 dní/ z kapesného, které dostanou od z '..ar aničního partnera.
Jiné letošní nedostatky, kte_re_,ie nutria dálo .ješ tě řešit:
. 1. Včasné informace fakult n-a\/jzěelán:' upravených óuěrnic,
2. ¿odpovědnost za kádrový výběr účastníků by melyp převzít rektorát
fakult a FV ČSM. /Správa pasů zamítla např. celou skupinu z Bratislavy/ a kontrola jaaykových' -schopností -účastní ků-jako kriterium účastí stanovit:
- odbojné znalosti (5.-4.ročník)
- aktivní ovládáni jazyk? země zahraničního partnera výměny
- činncs c ve 730 C3M
3. Rektoráty -\y si měly ověřovat, zda' jde skutečně o praxi a na
o turistiku /VŠVU Bratislava - 24 lidí na 5 dny do Rakouska!/
a uvolňovat příslušný příspěvek na praxo z fondů na vnitrostátní
r
praxe
<
,"'
•
i
4- Včasné předkládáni formulářů pro zajištěni cestovních formalit
5o Přísnější posuzování seriosnosti pozvání zahraničního partnera

J

•; /viz případy odmítnutí/
6 o Ujasnit, zda bude možná návštěva více zemí najednou /okr už.*
jízdenky/'

i
7. Velikost skupin stanovit minimálne 7 osob
8. Stanovit zásadu nouze 1 pedagog, vedoucího, jehož zástupce může
být z řad studentů, Zadat od vedolcíhn zálohu návratnou okamžikem
vrácení pasů CKM a plnění ostatních povinností vedoucího
9o Do směrnic stanovit zásadu o toni, že jeden a týž student se může
v 1 roc ? účastnit pouze jedir.ó výměny
10. Vyřizovaní jízdenek'jako dosud ponechat skupinám a zajistit vča§n
předávání cest. pasů, aby si jízdenky raahly včas obstarat
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4 Studijní výmeny se v příštím roce budou uskutečňovat mezi
VoO ČSM g mládežnickými nebo studentskými organizacemi ná vysokých
školách v zahroničí, event. vysokými školami, no základě i dohod
o vzájemné,spolupráci o Obsahem těchto výměn má být náplň,odpovídající ' studovanému odboru s minumálně rekreačním charakterem.
Mají sloužit k poznávání života studentů a mládeže jiných zemí,
seznamování se způsobem vysokoškolského studia, studia daného
oboru i jeho úrovně 1: teorii a praxi (exkurze do závodů). Mohou
obsahovat i výměnu sportovních a. kulturních kolektivů. V bezdevizové výměně si organizace vzájemně nahradí náklady pobytu,doprávu na místo si hradí každý-účastník. Úhrada studijních zájezdů
může být kryta z prostředků vysokých škol, které jsou vyhrazeny
na vnitrostátní praxe /8 Kčs + 5 Kčs/, pokud škola charakter výměny
jako praxi vnímá, a úhradu cestovného na čs. hranice z místa školy
a od čs. hranic zpět do místa školy. Podrobná směrnice MŠK a ÍJV ČSM
budou vysokým školám k dispozici v prosinci.
Celkové hodnocení:
Forma bezdevizových výměn se velmi osvědčila a je nutno
ji podstatně rozšířit, současně. pečovat o mnohem podstatnější
rozšíření a růst počtu výměn do socialistických zemí. Usilovat
o polit.příznivější skladbu geografického zaměření /v r.1965 35 %
výměn do NSR/.
Na základě jednání s MŠK a MV se předpokládá, že v roce 1966
bude možno uskutečnit všechny kvalitně připravené výměny v podstatě
bez omezení do všech zemí. Posuzování kvality zajištění bezdevizových studijních výměn a konečné schvalování bude v pravomoci :
ve dvou stupních: 1. W

ČSM 3 K7ŠR

2. ústřední komise (MŠK, VŠR, MV, SNR) jako
kontrolní a odvolací orgán.
Důslednou decentralizaci je aožno zavést pouze za předpokladu decentralizace vystavování cestovních dokladů.
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Ad 2/_0dbo:ľné individuální p r a xe /pros t ŕ edn ic tv í m m e z in ¿r o 3 nie h_ ob or ov ý
Qrg_áf| ¿9 c i IffiSffi:' a IMSA/.
Odborné praxe se uskutečňují ni základe dohod neži UY bratrských
n lál e žni c kých nebo studentských argpnizací-'v nesocialistických zemích,
déle pak n í základe dohod vyplývajících z členství v oborových mezinárodních studentských organizacích /napr. 1AESTE a pod.), které se výměnou odborných praxí zabývají o Jejich, obsahem} je výměna studentů (převážně jednotlivců z vyšších ročníků) k výkonu odborné praxe prováděné
v závodech, klinikách, nebo vědecko-výzkumných práčovi .5tich, jejichž
zamoření odpovídá studijnímu oboru studentů. Jejich cílem je zvyšování
odborné, kvalifikace našich studentů, ¿ameření i rozsah se řídí potřebami- jednotlivých úseků našeho národního hospodářství a vysokých škol.
Pro prganizační zajištění výmeny odborných praxí zřizuja se souhlasem UV ČSM VoB organizační centra, které připravují odborné praxe
pro studenty ze zanraničí. íyto organizační výbory taká připravují
návrh na rozdělení celkové kvóty výněn do zahraničí na jednotlivá VŠO.
Toto rozdělení schvaluje s konečnou platností VoE. VŠO posílají těmto
organizačním výborům jmenovité přihlášky jednotlivců na odbornou praxi.
Kažšý účastník odborných pr axí v zahr°ničí si h*1 ad':' sám c.es tu tam i zpět,
a. výlohy na pasové í vízová formality. Na místě praxe obdrží podle
uzavřené smlouvy jednorázovou odměnu, ze která si hradí '3trávu, ubytování i kapesné
Výsledky a zkušenosti letošního roku potvrzují, že jde o jednu
z nej lepších forem získávání odborných zkušeností, která zašlo,uží další- .
ho r z š í ř e n í i případným vstupem do dalších mezinárodních oborových
organizací (IV3U, AIE3EC, EURI3LEC a pod),
a) IASSTE (International Association fur Exchange of Students for
Technical Experiencô)
Rozhodnutí realizovat v.ýmeny již v 1. roce vstupu a to bez předchozích zkušeností a za nedotažené organizační koncepce se přes velkou
oadu nedostatku a obtíží nejruzněj5ího charakteru ukázalo v podstatě
jako správné.
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Obtíže se "vyskytly hlavně při zajišťování pracovních míst, při
organizačním zajišťování a praktické činnosti sekretariátu IAESTE, pracujícího za nevypracovaných otázek finančních, kádrových a statutárních;
Čs. národní výbor IAE3TE fun^ov"! víceméně formálně jako vnější
představitel vůči ÍAESTS. Pro příští léta doporučujeme změnit jeho
strukturu a koncepci práce jeho doplněním zástupci centrálních institucí /MŠK o některých resortních ministerstev/o
Po stránce pracovní byl pobyt zahr. praktikantů zajišťin- d obře.
v*
Větší nedostatky byly se zajišťováním ubytování, při řešení otászk
výplaty kapesného, pozdním oznámením míst zahr. partnerům v IAESTE,
r

r á c e sekretariátu IAESTE trpěli nedostatečnou podporou v důsledku ne-

dořešené koncepce se strany VŠE a neuspokojivou spoluprácí se strany VV
ČSM Praha. Velké nedostatky byj.y i v práci samotného sekretariátu
a gen tajemníka, hlavně v koordinaci práce a řízení práca střediska
v Vratislave .
Nedostatky byly projednány a byla přijata rozhodnutí k jejich
nápravě, opatření již byla provedena.
Dořešit zbývá:

i

a) otázky sekretariátu IAESTE
b) 3ystemu uzavírání smluv s podniky
c) otázky propagace a informování podniků i fakult pomocí inf. brožury
a bulletinu
i
d) zpřesnění částky dotace MŠK
e) uvážit možnosti přijímání zahr. praktikantů i během roku /od r .1967/
f) přijmout následující zásady výběru:
- formou konkursu na základě odborných znalostí (poslední roč.studia)
jazykových znalostí
politické úrovně
- na praxe vybírat posluchače nejvyšších ročníků - k jejich odbornosti
by se měl vyjadřovat děkanát, k jazykovým znalostem přezkušovací
komise /přezkoušení akt. znalosti jazyka by měly ve VŠ centrech
organizovat s pomocí odborníků *TTrC3M, jinde jaz. katedry škol s
kontrolou prac. sekretariátu IAESTE/ k politické úrovni by se měly
vyjadřovat organizace Č3M a Í<3Č ;£akulty„
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g) p.nsové záležitosti v r. 1966 doporučujeme řešit nejlépe centrálně
v rámci mezinárodního oddělení íJVj GSM /požádat o ev. přesun potřebné systemizace z CKM/'; podkladové materiály by měl zajistit sekretariát IAESTE 45 dní před dnem vyslání čs. praktikanta.
h) finanční otázky řešit na základě fin. statutu sekretariátu IAESTE
^řehleu

Počtu čs. praktikantů
vyslaných do země
0

Japonsko

2

9

Rakousko

1

5"

Belgie

1

4

Finsko

-

4

,'rancie

-

N S R

5

4

Řecko •

-

1

Itálie

-

3

Holandsko

3

8

^orsko

6

švédsko

-

Švýcarsko

1

20

10
2

Celkem

Počtu přijatých zahr. praktikan
z této země

15

Polsko

M

Jugoslávie

134 vyslaných

5
18
42 přijatých v CS3R

Pasivní bilanci podle předběžných informací nebudeme nuceni
v r o 1966 vyrovnávat.
r
Počet vyslaných a přijetých studentů bude záviset od pačtu pracovních možností zajištěných VŠ techn. směrů v ČSSR a na základě jednání se zahraničními partnery v průběhu výreční konference IAESTE ve
Varšavě v lednu 1966. Rozdělování měst bude navrhovat ke schválení
vedení VŠE s přihlédnutím k:
- počtu posluchačů posledních ročníků fakulty,
- počtu pracovníků příležitostí získaných fakultou,
- počtu míst příslušného oboru a něž projevili zájem zahraniční partne
ři
sekretariát IAESTE spolu s komisi VoR "JV ČSM pro mezinárodní styky.
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- 8 Orientační směrná číslo: 150 - 200 do západních zemí
100 do socialistických zemí
Celkem 300
b ) IFMSA (International Federation of Medical Students Associations)
Velmi dobré zkušenosti přinesla i práce Čs.centr} výměny studentů
medicíny a jím organizovaných praxí, Problematika j'e jednodušší než
u IAESTE, přesto je nutné velmi kladně ocenit osobní podíl 3= Němečka,
generálního tajemníka Čs. centra,
Tiké zde zbývají dořešit i některé základní osobní, finanční,
vztahové a jiné otázky.
Přehled

p-o£tiL_čs.._jaraktikantů
vyslaných do-z-emě
5
4

—

p^čtu-zahr.praktikantů
" z této země v-ČSSR

Rakousko

5

Francie

5

16

NSR •

16

11

Itálie

25

2

Holandsko

1

Švédsko

3
2

6

Svýc arsko

6

1

Dánsko

7

1

Anglie

7

41

Polsko

42

25

Jago sláv ie

24

Tunis
145 _v y slaných
-

Celkem

.N

1
¿12_přij^tých_

Původní počet studentů byl stanoven VŠR na 100 studantů do západních států a 100 studenta do PLR a SFRJ. Obě kvóty se nepodařilo
dodržet vinou zahraničních pertnerů. Praxí v zahraničí se zúčastnili
studenti ze všech čsl. lékařských fakult - kvótu rozdělovalo zasedání Rady 10 LF, jejímž prostřednictvím Centrum koordinuje práci
fakult.
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- 9Finanční a pasové záležitosti
Každý praktikant, vyslaný Centrem platil za zahraniční praxi
3 0 0 , — Kčs. Tyto peníze byly poukázány složenkou na konto W

ČSM Brno

celkem 140 studenty. Zbývajících pět studentů pukázalo tuto. částku
na konto Centra. Studenti, podávající své přihlášky v řádném termínu poukazovali Centru ještě 25,- Kčs zápisného. u d studentů vysílaných
dodatečně nebyl tento poplatek vybírán.
, v
Pasové a vizové formality vyřizovalo mezinárodní oddelení UV C3M„
Všichni studenti obdrželi cestovní pasy a až na dvě vy jímky odjeli.
V mnoha případech (Itálie, Dánsko) však udělavání viz způsobilo, že
čs. studenti odjeli na praxi až se 14ti denním zpožděním. Spolupráce
s mezinárodním oddělením TJV ČSM byla dokonalá.
Hodnocení zahraničních praxí československými účastníky
Ve většině případů byli naši studenti se zahraniční praxí spokojeni, ča'što přímo nadšeni. Většina problémů byla způsobena špatným
ubytováním, nízkým kapesným a z toho resultující nemožností turistiky
po skončení praxe. Až na Anglii, kde ze čtyřech našich studentů nebylo třem vyplaceno kapesné, dodržely partnerské organizace své nabídky,
někde dokonce /NSR a Jugoslávie/ byli naši studenti financováni lépe.
U SFRJ totiž dostává studenti i jistou odměnu i od nemocnice, kde
praktikuje a v NSR je to z propagačních důvodů. Mnozí z našich studentů byli od západoněmeckých organiza cí zváni na různé výlěty/i do
západního ^erlína/, c až zřejmě souvisí s tendencí spolkové vlády i
VDS o hlubší ideologické proniknutí do zemí soci alisť ckého . tábora.
Všichni studenti se přimlouvají za rozšíření těchto, praxí a do- poručují pokusit se o realizaci předpromočních zahraničních praxí
během VI. ročníku. Tato forma bv byla velmi vhodná a mela by být
uskutečněna. Bude'však nutné, získat souhlas MŠK a jednotlivých
referátů. Většině studentů z ČSSR byla praxe v zahraničí uznána jako
část povinné praxe studentů mediciny. Pouze děkanát LF v Olomouci
má k těmto praxím nedůvěru. Bude proto třeba je přesvědčit o jejich
odborné kvalitě. Několik vyslaných praktikantů si přivezlo ze zahraničí písemná hodnocení z klinik, která byla kladná. Pouze na jednu
praktikantku došla z Dánska stížnost - nedostatečné jazykové znalosti.
•

l
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Hodnocení praxí v ČSSR zahraničními praktikanty
_
Celkově jsou zahraniční účastníci spokojeni, chválí odbornou
úroveň, ale v některých případech nebyli spokojeni s menzami a
v
•3 nevhodným ubytováním. Jejich kapesné bylo v C3SR vyšší, než kapesné,
které dostali čs. studenti v jejich mateřské zemi.
Výhledy výměny pro sezonu 1966
Doporučujeme rozšíření asi v relaci 130 - 140 do nesocialistických
zemí a 1 "0 do socialistických zemí. Centrum se pokusí o centralizaci
výmeny s Bulharskem a o výměny, se SSSR. Bude nutno také přijímat
zahraniční'praktikanty i během výuky (závazek z členstvíVIR!SA).
Ke zkvalitnění jazykových znalostí vydá Centrum1 skripta k jazv^ovým
Zkouškám. -Některé praxe- v mimóevropských zemích (Kanada, Island,
•Izrael a pod.) budou řešeny celostátním konkurzem a centralizovanou
jazykovou.zkouškeu všech uchazečů.
v»
'
i "•-"..

*

Cs. centrum pro výměnu studentů medici organizovala i řadu akcí
(dva skupinově zájezdy do NSR) a j.' .Forma'"Rady 10ti'- lékařských fakult
jakožto národního výboru IFMSA se osvědčila. V rámci centra bude v
budoucnu začlenený i činnost stomatologů a jejich mezinárodní asociace.
' r

\ v

-

'

c )• Celkové zhodnóceí
•
)
I
. ,
'
•
Je nezbytné relativně, rozšířit absolutní počet účastníků individuálních praxí a důsledníii dodržovat přijaté zásady výběru.
V najbližší době by mělo vedení VŠE'projednat otázky vstupu
do dalších mezinárodních oborových organizací. Předpokládat přitom
vyslání určitých kvot studentů v rámci těchto organizací již v r.1966.

7'968

t
/

-liad 3/ Mezinárodní budovatelské tábory v zahraničí
.X
V le tošním roce se. MBT uskutečňovaly m

základě dahady s mlá-

dežnickými a studentskými případně mezinárodními organizacemi, Které
budovatelské tábory pořádají a to na základě reciprocity. Jejich
cíle.ii je poznání pracovních podmínek v dané zemi nebo v ČSSR, využiti
mimopracovního času k diskusím o současných aktuálních problémech,
0 problémech mládežnického hnutí, vnitřních i zahraničních, dále
1 k poznání života a mládeže dané země.
1. V letošním roce se mělo MBT zúčastnit 500 studentů, z nichž
250 mělo.-od jez do zahraničí do pracovních táborů /v r. 1963" to bylo
28, v r. 1964 98/. Ve skutečnosti ..odjelo 193 účastníků.
.Struktur?,:
NSR

48

Jugoslávie

^rancie

67
16

Rakousko

Turecko

4

Holandsko

1
•R
s

Polsko

2

Maďarsko

4

Itálie

Švédsko

6

Belgie

5
1

Dánsko

6

¡gypt

9

Finsko

6

Anglie
NDR
Kyp r

.

16
1
1

•

.Emigroval 1 ve Francii. 50 účastníků vrátilo nabídky do MBT v socialistických zemích /!/, -v naprosté většině bez opodstatněného

zdůvod-

nění;.
v
V organizaci výjezdů bylo mnoho nedostatků se strany CKM /zajist
•t

-

vání jízdehek, informování čs. účastníků, vyřizování pasových a vízových formalit a pod./. Částečně bylo nesplnění plánovaného úkolu způsobena j&inou VŠR - několikrát měněna pracoviště VV ČSM, což mělo
vliv i na zahraniční martnery.
Velké nedostatky byly ve finančním zajištění účastníků. Výše kapesního 10 $ na 4 týdny se ukázal?

nedostatečná. Kurz výměny 1 # =

= 36 Kčs je pro studenty neúměrně vysoký. Doporučujeme projednat s
Ministerstvem financí zvýšení kapesného na 25 - 30 # a podstatné sníení kurzu výměny.
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)
- 12 Velmi špatné bylo proškolení účastníků MBT, jejich vybavení
propagačním materiálem, především však jejich jazykové znalosti.
VV CSM by mely důkladně vybírat a prověřovat jazykovou i politickou
úroveň jimi návrhov anýc a. účastníků MBT.
V příštím roce budou účastníci MBT v zahraničí /dotovaných 300
míst/' vybíráni VV ČSM na základě rozdělení provedenéaVqR.
•Pra účast na MBT v zahraničí budou platit tato kriteria:
- a k t i v n í velmi dobrá znalost jednoho a částečná znalost druhého
západního jazyka,' předchozí účast na kolektivní brigádě s fakultou,
, nebo MBT v Č3SR,
• aktivní práce ve VSO ČSM, dobrý zdravotní stav a věk od 20-30 let
Z počtu 300 míst určitou část vy.iělit potřebám VŠR a pro
odborníky ze závodu. Cestovní kancelář dále vyřídí cestovrií formality
tem zájemců, které si obstar : jí pracovní příležitost v pracovních
táborech samy za předpokladu; že budou splnovit výše uvedené podmínky
účasti na MBT, budou d o p e ř e n i FV a W

OSM. Jejich počet po dohodě

s CKM je orientačně stanoven na 150 t 200,
2. MBT v ČSSR
V r. 1965 byly z organizovány 2 běhy MBT po 3 týdnech; na závěr
MBT byl poskyi.nut 3 denní pobyt v Pra.ze z výtěžků práce účastníku.
Míst ľ! táboru

druh práce

počet běhů

organizátor

BRANDOV

práce v lese při
likvidaci kůrovce

I<V ČSM Ústí n/L

ŽĎÁR il/SÁ ¿J o
/
PQDBANSKO

dokončovací práce
na by t.j edno tkách

W

stavba silnice
výst ivba voj orekr.
srubů

SÚV ČSM
2

VV ČSM Bratislava -

ABSRTRAM

zemědělské práce

1

VV ČSM Praha

MLoBOlESijAV

Pomoc«práce v automob

VIS. TATRY

v

ČSM Brno

VV ČSM Praha

Celkem přijelo 135 zahr. účastníků z Anglie, íranciu, NSR, PLR,
Holandska, NDR, Švédska, USA, Dánska, Finska, Sýrie, Jugoslávie.
Maďarska.
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- 13 ť

ř i organizaci se projevil opětovně nedostatek zkušeností

o nedostatečné proškolení i výběr vedoucích M3T, nejednotnost při
poskytování prgr^aai i fin. odměnování
účastníku táboru, Špatný
v
v
výběr pracovist a pozdní zajišťování se strany VV i UV G3M.
/

y

Letošní situaci a zkušenosti projednala celostátní porada
organizátorů MBT a vyvolila následující závěry:
1) V roce 1966 bude organizováno' celkem 5 MBT po 3 turnusoch
na uzení ČSSR. Počet zahraničních účastníku no každém turnuse
zajistí CKM - 20 - 25. Počet našich studenta bude 5 - 8 no
jednom turnuse včetně technického a programového vedoucího.
2) VÍR pověří v roce 1966 organizací jednotlivých MBT - VOV Praha,
VOV Brno, VOV Bratislavu, VOV Košice , KVŠR (Banská Bystrico,
nebo Plzeň,, nebo' dra cee Králové )
3) Výběr pracovišť zajistí tito organizátoři do 20.12. Do tohoto
termína uzavřou s příslušnými podniky předběžné smlouvy.
Při výběru budou přihlížet k rámcovým zásadám schváleným VSR
a zkušenostem v letošním roce.(vhodnost-práce, výběr podniku, pracovní možnosti pro děvčata, prostředí, možnost miaopra-ervního
programu)
4) Finmčné budou MBT řešeny tik, aby účastníci si z výdělku uhradili
stravu, ubytování o co vydělají navíc bude dána. 'do společného
fondu, ze kterého bude hrazen rekreační p.obyt ® d^lší náklady.
5) tJV ÔSM zajistí proškolení všech vedoucích -MBT, kteří budou vybráni
z řad čl-ná VV, členu FV ČSľl a pod. (nutná znalost angličtiny)'
6) ^ejlepší vedoucí'MBT v ČSSR budou odměněni přednostním zařazením
do zahraničních MBT
7) Výběr čs. účastníků MBT s přihlédnutím ke stanoveným kriteriím
.zajistí VV ČSM a KVŠR
'
8) Odpovídající územní rozdělení zahraničních účastníků a poměr počtu
chlapců a děvčat zajistí CKM
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- 14 Celkové zhodnocení.

/
Forma účasti studenta na pracovních táborech je oblíbená
(vyhovuje individuálnímu pohybu) a přijatelná'i finančné, bud e.-? li
ovšem dosaženo řešení letošních finančních problémů tak jak je doporučováno. Je nutno dále zkvalitnit organizaci MBT a vyřešit
i otázku dlouhodobější konceoce MBT. V ní je nutno počítat s tím,
s/
že počet čs. studentů, vyjíždějících na MBT v zahraničí a t již centralizovane nebo decentralizované by měl nadále značně růst.
ad 4/ Výmenné brigády.
Mají sloužit k poznání života v dané zemi, upevnění spolupráce a přátelských vztahu s mládeží a studenty bratrských organizací a jejich obsahem je náplň převážně pracovního, částečně
rekreačního charakteru,. Z iniciativy VSR UV GSM došlo během
VIII. kongresu M3S k jednání s bratrskými,organizacemi 3SP a k předběžným návrhům o počtech,,
VŠR na návrh KVK a VV GSM schv ilav.' la rozdělaní celkového
počtu na jednotlivé VŠO, jejichž seznam zaslal

UV ČSM br'atrské

organizaci, která provedla totéž. Další zajištění výměny brigádníků,
zajištění pracovních příležitostí bylo plní záležitostí VŠO, případně. KVK a W

ČSM.

V roce 1965 bylo navrženo uskutečnit

partneru

skutečně realizo
váno

150

NDR

40

100

SSSR

65

200

MLR

190

60

B LR

20

150

PÍR

25

Značné rozdíly mezi plánem a akutečnou realizaci byly způsobeny především vinou zahraničních partnerů, kteří v mnoha přípa
dech nebyli schopni yýměnou brigádu organizačně zajistit..
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Po dosažení dohody o dočt.u bylo /listní provádění /zajištění
pr icovišt atd./ ponecháno přímo fakultán}* Kolektivy brigád si
hradily vždy cestu až do místa pracoviště v zahraničí, z výdělku jim
byl hrazen pobyt, rozdíl byl účastníkům brigád, vyplácen.
Z letošních zkušeností vyplynulo, že forma výměnných brigád se
setkala u našich studentu se zájmem /hlavně SSSR/. Bude nutné
v příští sezoně vytvářet kolektivy z jednotlivých fakult, odpovědně
vybírat jejich účastníky, vytvářet smíšené kolektivy chlapců a davčit. Do skupin zařadit i tlumočníka - využít posluchačů filosofických
fakult, kteří studují přísljšhá jazyky provést školení vedoucích
brigád; zajistit před odjezdem lékařskou prohlídku i nutná očkování.
Připomínky k jednotlivým zemím:
MLR - pedagog, rak. - zajistit p]aeeni jízdního až n~ místa
pracoviště;, dobré výsledky v MLR i v 033R
Olomouc

- jazykové potíže

Praha

- neinfořmoi ano s t skupiny'o místě prac.
malá výše kapesného
•špatně pracovní a společenské chování
člena skupiny

SSSR - Brno - kapesná vyplaceno až na konci brigád/
- vysoké náklady na cestovné
- lépe volit termín brigády
- menší počet dívek - jde o těžší práce
- positivní hodnocení
Bratislava - positivní hodnocení
Celkově je tuto formu možné hodnotit kladna. Letošní, nedostatky
byly způsobeny nedostatečně projednanými a zajištěnými smlouvami
a nedostatečnou informovaností účastníků "cšchto

brigády

což způsobi-

lo v některých případech arg. nedostatky při odjezdu a příjezdu zahr.
skupin. Nadále bude nutná vycházet ze závazných recipročních dohod
ve farmě smluv, obsahujících základní technické a organizační otázky«
Vycházet ze zájmu fakult při uzavíráni konkrétních čísel - ori antačal
stanovit plán r. 1965 - provádění ponechat na úrovni fakult.
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- 16 U fakult, ktoré nemojí z této formy zkušenosti, dohodnout nebo pomoci
při výberu partnera.
,
N áv rhy n a opo třen í:
L

Projednat včas s ÚV bratrských organizací základní články dohody
a včas uzavřít smlouvu. Za tímto účelem pozvat bratrská organizace
soč- zemí Evropy k všestranné konzultaci b výměnných brigádách a-MB'.?
koncem ledna - ev. začátkem února 1966.

.

a) výše a formy proplácení kapesného
b) hrazení cestovních nákladů /hradit až do místa konání brigády
nikoliv pouze na hranici státu/ projednat možnost slevy v příp.
SSSR
c)

pracovní podmínky /délko proc. doby, druh práce, ubytování,strava/

d) dobu konání brigády /pro" SSSR nevyhovuje červen/
2« Konkrétní čísla pro dohody s ÚV bratrských organizací projednat
až na základě zájmu fokult o příslušné země, jejiich schopnosti
zojistit pracoviště a příslušný počet účastníků.Vycházet z toho, že některé fakulty již mají předběžné dohody
a kontakty na své úrovni.
3. Zajistit dokonalou organizaci především uzavřením konkrétních
a úplných s'rluv a kontrolku přípravy ze strany VŠR UV CSM.
4. Uvážit, zda by tuto formu perspektivně nebylo možno rozšířit i do •
nesocialistických zemí na úrovni přímých styků fakult.
Z á v ě r

v
Komise považuje za nutné informovat i o jednání s MbK o perspek-

tivních možnostech realizace individuálních výjezdů studentů během-prázd'
nin i po ukončení studia s možností přijímání pracovních příležitostí
i
a to i- v' nesocialistických zemích.
Dále upozorňuje VŠR no nutnost věnovat více pozornosti i otázkám zahraničních stipendií.
Ve všech formách mezinárodních styků studenta je bezpodmínečně
nutné důsledně prověřovat jazykové kvality účastníků. VSR proto
požádá Moít o spolupráci při vytvoření vhodného systému prověřování
jazykových znalostí, který by byl dostatečnou garancí splnění tohoto
úkolu.
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Závěry z pléna VoR ÚV ČSM, konaného 2, - 3 . prosince 1965 v Olomouci
Plénum V3R pro .jednal o:
1) Hodnocení mezinárodních styků studentu v r. 1965 a výhled
na r.1966 (za spoluúčasti á» Hrudky, pracovníka MŠK)
2) Přípravu celostátní konference vysokých škol
3). Informace o:
• a), přípravách zasedání Exekutivy MSS v ČSSR
b) současné práci redakce Student
c) práci komisí VŠR
•^ři.jaté závěry:
ad 1)
^rojednal se materiál o hodnocení mezinárodních studentských
stycích a jejich perspektivách na r o 1966, informace o plánu
mezinárodních styků V3R v nastávajícím období a návrh n'a úpravu
výjezdů da zahraničí v r. 1966 vypracovaný MŠK.
Ukládá se oddělení školských organizací tJV ČSM materiál o hodnocení
mezinárodních styku studentských styků po úpravě..na základě připomínek v olénu VŠR uveřejnit v Aktualitách VSR do jednání celostátní
konference.
Časopis Student v čísle 12 přinese obsáhlejší článek o otázkách
mezinárodních styku. Poskytovat informace prostřednictvím Mladé
fronty a Smeny,
Do 10.12. rozeslat na základě recipročního rozdělení podle počtu
studentu ňa KVR a VOV určení počtu účastníků na MBT do zahraničí,
(splnďno) ,
Do 31.12. vypracovat spolu s MoK směrnice o org. obsahových otázkách
mezinárodních styků a rozeslat je na vysoká školy. Uspořádat
oblastní porady k možnostem a problémům mezinárodních styků vysokoškoláku ve spolupráci s MŠK.
V diskusi na celostátní konferenci vysokých škol přednést obsáhlejší
příspěvek na téma mezinárodních studentských styků.
Dále byla přijata informace o Exekutivě MSS, která se uskuteční
v Karlových V-rech 6. - 15o 12.1965.
Souhl jsi se se složením delegace VŠR a s vysláním pozorovatelů na
Exekutivu MSS.
Ukládá se: provést na příštím plénu VŠR podrobnou informaci o
výsledcích Exekutivy.
ad 2)
Ukládá se:
a) vedení VŠR. seznámit se se zaměřením obsahu diskuáa na celostátní
konferenci vysokých škol a tomuto obsahu přizpůsobit možné
varianty závěrů celostátní konference.
b) s. Skvařilové projednat v celostátním přípravném výboru obsahové
zaměření diskuse na Clí
c) všem členům VŠR podílet se na přípravě delegátu celostátní,
konference vlastních VŠO ČSM '
- X
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Co jsou a jaký význam mají Kluby mladých cestovatelů při Cestovní
kanceláři CSM /KMC/
KMC mají za sebou rok zdařilé zájmové činnosti. Sdružují
6.600 chlapců a děvčat v l7 městech republiky s gážným zájmem o cestovní duch. V rámci KMC se mladí lidé učí cizím jazykům, jsou v různých sběratelských kroužcích, společně se připravují na dovolenou,
pořádají výlety po republice i wíkendové zájezdy do sousedních zemí
atd. Pro ujasnění poslání KMC a právech členů otiskujeme Statut. KMC!
1. Klub mladých cestovatelů Cestovní kanceláře GSM (déle jen KMC) je
dobrovolné zájmová /sdružení mladých lidí, zajímajících se o cestovní ruch mládeže s/cílem poznávat život a kulturu, jiných zemí a
rozvíjet přátelske^stykyvs pokrokovou mládeží všech zemí. KMC je
jednou z forem činnosti CSM v oblasti politicko - výchovné práce.
2. Posláním KMC je zejména:
podněcování zájmu mládeže o cestování, poznávání •vzdálených krajů
a lidí, výchova "k internacionalismu, využívání zájmů a koníčku k
přípravě na zájezd, v družném kolektivu rozvíjet a obohacovat znalosti
- organizovat besedy a diskusní večery o navštěvovaných zemích,
o mezinárodních událostech,
- účastnit se setkání se zahraničními skupinami, účastnit se výstav
a mezinárodních soutěží, organizovat výstavky mladých umělců
o zahraničí,
- pořádat přehlídky amatérských filmů ze zájezdů,
- pořádat společenské večery s programem a další zajímavé akce •
pro své členy,
- sběratelské burzy (odznaky, nálepky, pohlednice, známky aj„)
3. Členem KMC. se může stát každý československý chlapec a dívka ve
veku od 15 v do 26 let, který se účastní zahraničních zájezdů Cestovní
kanceláře ČSM a má upřímný zájem o z Varaničí a domácí cestovní ruch
mládeže. Podmínkou členství je zaplacení ročního členského příspěvku
10 Kčs, Po zaslání přihlášky s požadovanými údaji o zaplacení členského příspěvku obdrží přihlášený členský průkaz v KMC s evidenčním
číslem a klubovní odznak. Počet členů bude usměrňován Cestovní
kanceláří ČSM podle plánovaného rozsahu činnosti v jednotlivých
letech.
4. Členství v KMC opravňuje člena:
a) hýt přednostně informován o zahraničních zájezdech ještě před
vvhlášením programu činnosti Cestovní kanceláře ČSM pro širší
geřejnost;
b) být přednostně informován o akcích Cestovní kanceláře CSM,
v yhla š ov aný - h během s e z ony;
c) být přednostně zařazen do-zájezdů pořádaných Cestovní kanceláří
ČSM v rámci levných forem turistiky;
d) být zařazen přednostně dovmezinárodních táborů a středisek
Cestovní kanceláře ČSM v CS3R v rámci vnitřní turistiky;
e) účastniť se všech akcí, pořádaných Cestovní kanceláří ČSM pro
členv KMC;
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-19f) být zařízen do speciálních zájezdů, pořádaných Cestovní kanceláří ČSM pro členy KMC;
g) v případe, že člen má odpovídající kvalifikaci, být přednostně^
vybrán do aktivu průvodců zahraničních skupin Cestovní kanceláře
ČSM v ČSSR;
h) z řad členů bude každoročně vylosováno 5 členů, kteří §e zúčastní zdarma zahraničního zájezdu Cestovní kanceláře ČSM;
i) obdržet zdarma odznak EMC.
5. KMC je idjově řízen Cestovní kanceláří ČSM prostřednictvím" ji
pověřených pracovníků.
KMC, který vznikl v místě, závodě, ve škole, učilišti, úřadě a jinde, ohlásí datum sváho založení Cestovní kanceláři ČSM a OV ČSM
v místě bydliště. Takový KMC vybere ze svých členů radu, která
bude plánovat a řídit jeho činnost. KMC úzce spolupracují s Informačními středisky Cestovní kanceláře ČSM v místech, kde jsou
tato střediska zřízena.
6. KMC není právnickou osobou, nemá tudíž způsobilost k právním úkonům. Cestovní kancelář ČSM nepřejímá odpovědnost za jednání KMC
a jeho členů.

v
v
V roce 1966 bude Cestovní kancelář CSM zajištovat cestování mládeže
do zahraničí v uvedených formách:

A. Zájezdy do socialistických států
/SSSR, NDR, PLR, MLR, BLR, RLR, SFRJ/
A-l. Pobytové zájezdy, organizované Cestovní kanceláří ČSM /dále CKM/
ve spolupráci se svými z -hraničními partnery.
Přehled zájtzdú, organizovaných v roce- 1966 bude zveřejněn
v měsíci únoru v denním tisku spolu s oznámením termínu pro zahájení přijímání přihlášek.
Přihlášky mladých lidí ve věku od 15 - 30 let /i nečlenů ČSM/
doporučené ZO CSM /specielní zájezdy d^tí od 10 let doporučené PO/,
budou přijímat a vyřizovat krajská informační střediska Cestovní
kanceláře ČSM i ústředí CKM - v Praze 2, Žitná ul. 12. Adresy
krajských informačních středisek budou zveřejněny v denním tisku.
Aby měly ZO ČSM a CZV možnost objednat si zájezdy pro gel é kolektivy,
budou zaslány přehledy zájezdů v r. 1966 všem OV a KV CSM s 3 týdenním předstihem před vyhlášením veřejnosti. Přihlášky kolektivů,
došlé do data zahájení veřejného náboru budou podle možnosti vyřízeny přednostně.
A-2. Decentralizované zájezdy ZO ČSM k návštěvě zahraniční partnerské
organizace.
Skupinové výměny /SBV/ ZO CSM.
Krajská informační střediska Cestovní kanceláře CSM přijímají
počínaje 1. březnem 1966 přihlášky mládežnických kolektivů ze závodů, škol a pionýrských kolektivů na zajištování cestovních dokladů
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pro zahraniční zájezdy na základě bezdevizových výměn s partner-skými kolektivy v NDR, BLR, MLR, SSSR, 3FRJ. Základní podmínkou
pro pi.volení těchto zájezdu je píaemne pozvání zahraničního'
partnera, obsahující potvrzení, že partner uhradí všechny náklady
pobytu včetně kapesného. Podrobné informace sdělí jednotlivá^
informační střediska. U 3BV pionýru je povolena spodní věková
hranice 10 lete
A-3. Studi jní praxe a zájezdy studentů vysokých a ?t.fté.dních škol ..
Tyto bězdevizo"ve vymeny jsou vyřizovány krajskými a oblastními
informačními středisky Cestovní kanceláře ČSM od 1. března 1966
za obdobných podmínek jako S3V základních organizmeív0SM. Způsob
organizace těchto zájezdu stanoví směrnice MSK a UV ČSM.
A - 4. Li: yné f o r my zahraničního cestování.
V roce 1966 dojde k rozšíření lovných forem zahraničního cestování
zejména pro členy Klubu mladých cestovatelů. Jednotlivá informační střediska Cestovní kanceláře ČSM zajištují na celou řadu -zajímavých pobytových míst v NDR, MLR, PĽR a BLP. ubytování v kolejích,
letních táborech nebo stanech. Ostatní služby si zajistívturista
sám'podle vlastního uvážení. Informační střediska Cestovní kanceláře ČSM mohou zajistit pro tyto levné formy zvýšené kapesně.
Podrobnosti o této-formě budou, uveřejněny ve svazáckém tisku.
A y 5 S o u k r o m é „cesty na pozvání zahraničního přítele.
Soukromé cesty jednotlivců do zahraničí jscu vyřizovány krajskými
informačními středisky Cestovní kanceláře ČSM pro mládež s místem
trvalého bvdlištš v příslušném kraji. Tyto cesty je možno uskutečnit prostřednictvím Cestovní kanceláře CSM do SSSR, NDR, PLR
a MLÍ-í. Základní podmínkou pro povolení soukromých cest do. SSSR,
NDR a do PLR je písemné pozvání stótn.ího příslušníka dané zorně.
U cest do MLR se pozvání nevyžaduje,
^• Zájazdy s kombinovaným pobytem v socialistické a nesocialistické _
zemic
Zájezdy tohoto druhu, ve kterých pobyt v socialistická ?°mi bude
kombinován s pobytem ve Finsku, Dánsku, Rakousku a pod., budou
organizovány a vyhlášeny podle Zásad, uvedených v bodu A - 1 v těchto směrnicích.. Jediným rozdílem je, že přihlášky musí kromě ZO CSM
doporučit OV ČSM razítkem a podpisem.
C° Zájezdy do nesocialistických zemí západní Evropy a Zámoří. c -1„ Zájezdy, organizované CKM ye spolupráci ľs jejími zahraničními
partnery. Zájezdy,- organizovane CKM budou pořádány do téměř všech evropských,
některých afrických /Maroko/ a maloasijských /Turecko/ zemí pro
mladé lidi do 25 let. Kvóty pro výše uvedené • z'á jezdy s rozdělením
na jednotlivé země zašle CKM v š en; KV CSM do 2Q.10. KV CSM rozdělí
kvóty OV ČSM, které zajistí výběr přehlášených svazákú'podle
kriterií, schválených sekretariátem UV ČSM, se kterými' budou seznámeny přímo při rozesílání kvot. OV CSM provede schválení účastníků
s definitivní" platností. KV ČSM schválí a vybere pouze účastníky z
řad svého aktivu a spolu s návrhy OV ČSM zaěle CKM do 15.12.Pozděj i
došlé návrhy budou zařazovány mezi náhradníky.
A
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- 21 C-2. Studijní zájezdy poslucháča vysokých škol.
Vysokoškolská rada UV CSM spolu s CKM seznámí fakultní výbory
ČSř>[ s možnostmi vyslání studentů na studentská praxe bez omezení
kvot do 30.11. s tím, že skupina bude mít nejmén" 7 - 1 0 účastníků a bude mít potvrzení partnerské studentské organizace o
úhradě- veškerého pobytu v zahraničí včetně kapesného a předloží
program a zajištění úhrady zahraniční skupiny v ČSSR. Seznam
účastníku s potřebnými nacionálemi musí být pôtvrzen a schválen děkanem fakulty a W ČSM nebo krajskou vysokoškolskou radou.
C-3. Mezinárodní budovatelská tábory.
,
Vysokoškolské rada UV CSM ve spolupráci s CKM rozešlé kvotv
vysokoškolským výborům CSM / KV CSM / do 31.1.1966 zároveň
s kriterii výběru do zahraničí s tím, že schválené návrhy budou
předány CKM do 15.3. Kromě účastníků MBT, vyslaných CKM, bude
CKM zajištovat na požádání vystavení cestovních dokladů pro
individuelní účastníky /ty, kteří si s.ami pobyt na některém
M3T vyjednají za předpokladu, že^.žádost účastníka doporučí příslušná-vysokoškolská organizace CSM
příslušný OV CSM podlo
kriterií, schválených sekretariátem UV ČSM.
C-4. Výměn v dec entr a li zovan.vch delegací k organizacím mládeže..
v nesocialistických stá'tecK.
Vzhledem k rostoucím stykům organizací CSM s pokrokovými
organizacemi mládeže v nesocialistických státech schválil
sekretariát ČSM, aby -t-'to b-/lv vyiaeňóváný podle následujících
zásad:
- výměnu delegace, nikoliv turistické skupiny v maximálním
počtu 25 členů do jedné země /muže provést KV, OV CSM nebo
ZO ČSM jen k tem pokrokovým zairaničním organizacím mládeže,
se kterými spolupracuje déle než 3 roky;
- zahraniční pirtnar zašle potvrzení, že delegaci uhradí vše cil nv
nákladv oobytu, včetně kapesného;
- organizace CSM pořádající zájezd řádně zajistí pobyt organizace v CSSR a tento zajistí'finančními prostředky;
- k pobytu v ČSSR'nu tnoé a jistit ubytování a stravování a program
odpovídající úrovně i tlumočníka, hovořícího jazykem hostu
/CKM příp. pomůže zajistit ubytování v místegh táborů
i středisek/, kromě tcho navrhne organizace CSM vedoucího
zájezdu a tlumočníka, který bude hovořit jazykem země, do
které delegace cestuje.
OV ČSM. prověří, zdaJZO ČSM udržuje s organizací delší spolupráci,
zajištění pobytu v C33R /včetně'rozpočtu/ i členy delegace.
V případě kladného vyjádření zašle příslušný orgán CKM. 3.měsíce
před stanoveným odjezdem:
- seznam, členů delegace s city narození a adresami, zvláště
označí vedoucího;
- přesné udání dobv pobytu a země;
- lopo.ru cení OV CSM;
- 3opis partnerské organizace, ze kterého bude zřejmé, kolik
osob jj pozváno, " že organizace hradí veškeré náklady pobvtu
včetně kapesného., ve které době, stručný program, pro zahraniční zastupitelský úřad k udělení vis;
- doporučení OV ČSM a schválení vedoucího zájezdu a tlumočníka.
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- 22 Delegace CV ČSM schvaluje řlV ČSM a musí být zahrnuty v celoročním plánu družstevních, d ¿centralizovaných styků, předk^á~v
daných krajfekými výbory Č3M vždy koncem roku sekretariátu UV ČSM,
D o Vni tŕní turistika a rekreace.
Kromě zájezdu do zahraničí bude CKM organizovat i vnitřní rekreaci mládeže, t.zn. pobyty v našich Mezinárodních táborech a
Mezinárodních střediscích. Pro zimní sezonu je připravena horská
chata B, Bjornsono-v Jasné pod Chopkom a Mezinárodní tábor v
Horním Smokovci- K dispozici bude táž středisko v Karlových Varech.
Dovolenou v létě je možno prožít spolu s mládeží různých států
v Soběšíně na Sázava, v áivohošti u Slapská přehrady nebo na
Slovensko v Oravskem Podzámku, či Horním Smokovci.
Informace o vnitřní rekreaci mládeže spolu s přihláškami obdržíte přímo v Cestovní kanceláři ČSM, Žitná ul. 12, Praha 2 a
nebo v Informačním středisku CKM, dorkého nám. 24, Praha 1.
Možnost využít těchto levných pobytů v prostředí zahraničních
hostů má každý člověk ve vaku. od Í5 - 30 let. Počínaje 1.listopadem 3 965 zahájí CKM prodej poukazů na zimní pobyty v Jasné
pod Chopkom, v Horním Smokovci a v Karlových Varech.
Kraaě této formy zajištuje Cestovní kancelář ČSM ve spolupráci
s Ústřední sorávou rekreační péče ROH také pgbyty ve všech MTM
a MS Cestovní kanceláře CSM. Poukazy vydává USRP ROH,která
také provádí jejich distribuci. V dohodě s KV ČSM ve spoluuráci
s KOR ROH provádějí výběr účastníků.
Kromě těchto pobytů.mohou vám MS nebo MT Cestovní kanceláře CSM
sloužit k uspořádání školení nebo různých výcvikových kursů,
V současné dobe dále připravuje CKM v Karlových Varech v MS
Alice t.zv. jazyk' . é praxe. Studenti ze škol II-, stupně od úaora
příštího roku zrie vyzkouší-prakticky jednu z forem moderní výuky
jazyků. Z'tráví týdenní pobyty ve společnosti zahraniční aládeže
a tak si vyzkouší a zdokonalí znalost příslušného jazyka.
Cestovní ¿cancelář ČSMpoekytne zvláštní prémii - odměnu tomu
pracovníkovi či funkcionáři OV nebo C3V, který získá co ne.ivětší počet účastníků k zájezdu lo SSSR, MLR, NDR a PLR v r. x966.
Podrobnosti oznámí CK v najbližším Zpravodaji.
Schválený plán zahraniční a domácí rekreacevmládaže předpokládá, že v r.1966 poskytne Cestovní kancelář OSM služby pro 120.000
našich a zahraničních chlapců a děvčat. Jak z výše uvedených
forem vyplývá; jde o program rozsáhlý a pestrý, který zasluhuje
plného využití v naší politické výchovné činnosti.
Sekretariát ÚV ČSM přikládá, značný význam zejména rozvoji turistických styků s bratrskými organizacemi v socialistických zemích, hlavně se sovětským komsomolem. Je proto žádoucí provádět
na sosech okresech agitoční a propagační práci funkcionářského
aktivu tak, aby se cesta do SSSR, připadne'dalších socialistických
zemí stala součástí plánu činnosti velké části svazáckých organizací a smládežnických kolektivů.
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Z mezinárodního studentského semináře pořádaného Stockholme
studentkarers centralorganisation 3SG0' ve Stockholmu ve dnech
3. - 9*10,1965.
Nn semináři byli přítomni zástupci studentských organizací
Finské, Noz'fiksr. Dánske, Polska, Československa a Švédska. Hlavní
náplní semináře byli infomace o švédské ekonomice, politice,
systému vzdělání t o švédském studentském hnutí„Po každé informativní otázce a přednášce následovala diskuse. V programu byla
též exkurze do Uppsaly a návštěva četných studentských kolejí.
Velká pozornost byla věnována především oracevní náplni místních
studentských organizací, ve kterých převládá řešení sociálních
problémů studentů.
Část senináře byla věnován- organizaci studentského hnutí
ve ovédsku. Centrální švédská studentská•organizace je Sveriges
forenade studer.tkarer /SFS/ ?e sídlem ve Stockholmu. Je to organizace mladá, založená r. 1957. Vydává studentských časopis. Nezabývá se vnitropolitickými švédskými -t .«oblemy. Studentské sociální
problémy a otázky vzdělání řeší z pozice odborové organizace studentů a rn tomto poli je partnerem švédské .vlády - Těmito problémy
se zabývá sekce pro vzdělání a sociální sekce organizace. Třetí,
mezinárodní sekce čas od času zaujímá stanovisko k některým politickým problémům zhruba v linii švédské vládní politiky. 3FS např.
oficiálně bojkotuje Jihoafrickou republiku pro její rasistickou
politiku í
Ve Švédsku je^5 universitních měs x /Stockholm, Goteborg, Lund,
Uppsala a Unea/ a 5 místních vysokoškolských organizací. Všechny
jsou starší než SFS, některé pocházejí z minulého století - Lund,
Uppsala/. Městské organizace se zabývají především sociálními
problémy. Problémy vzdělání řeší obvykle centrální organizace, kulturní činnost je dec.entralisována ni jednotlivé vysoké školy.
Hlavní náplní práce studentských organizací na všech stupních
jsou sociální problémy, které je možno rozdělit do dvou hlavnich
skupin: Problémy bydlení i problémy financování studia.
Každý student bez ohledu na přijet radičů dostává ročně 1,750 KSv
stipendia o má možnost dostat bezúročnou půjčku 5.250 KSv ročně,
kterou musí splatit do 30 let po skončení studia. Student je tak
nezávislý na radičích. Půjčka je vázána na ukončení studia do 8 let
a mohou ji dostat pouze studenti mladší 40 lot. Tento systém je
zcela nový, vznikl &a základě návrhu švédských studentských organizací.
Roční životní minimum je na základě švádekých výzkumu asi 5*000 'KSv.
Systém financování studia předpokládá, že student může být v době
prázdnin zaměstnán. Studenti s rodinou dostávají roční příplatek
na dítě 1,250 KSv. Zdá se, že švédští studenti jsou s tíito systémem
financování stadia v podstatě spokojeni.
Horším probléme a pro švédské studenty je ubytovaní Studentských
kolejí je hlavně ve Stockholmu a Goteborgu málo, studenti jsou odkázáni na podnájem, pokud nežijí u svých rodičů. Celkově asi 14.000,
t.j. 2Q}ó studentů ve Švédsku žije v kolejích, avšak na velmi vysokém
standartu. Není přípustná; 'aby 2 studenti žili v 1 pokoji.
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- 24 Každý pokoj má vlastní sprchový kout, hygienické zařízení a několik pokoju se dělí o dobře zařízenou kuchyni, /I lednička, el.
sporák/. Ze 14.000 v kolejích ubytovaných studentů má 11 .Q0Óvvlastní
pokoj, 1.250 /převážně bezdětní manželé/ má dvoupokojovou buňku
a 750 studentů/ studentské rodiny s dětmi/ žijí v bytech, které
hájí minimálně 2 pokoje a kuchyň. Cena 1 pokoje je asi 150 KSv měsíčně, u větších bytů se přiměřené zvyšuje. Na druhé straně ubytování v podnájmu je obvykle na nižší úrovni vybavení a je dražší.
To je příčinou nespokojenosti s ubytovací situací, hlavně ve velkých
lěstech. Druhým problémem je, že studenti musí řešit ubytovací
problémy v podstata sami. Městské studentské organizace jsou právními osobami, která vlastní a staví studentská domovy a platí
hypotéku i provozní náklady domovu z výše uvedeného nájemného.
Zdravotní páče je bezplatná,podobně jako mateřské školky pro děti
studentů. Diskuse o těchto sociálních problémech byla bohatá i aktivně se jí zúčastňovala naše delegace. 0 řešení těchto otázek u nás
měli pořadatelé velký zájem. Studentská družstva jsou organizována
jako obvyklé obchodní .podniky, vlastní restaurace a obchody ve městech.
Tématem semináře byla také diskuse o politickém životě studentů ve
Švédsku. Většinou jsou studenti apolitičtí. Politicky angažovaní
•studenti jsou většinou pravicově zaměření, ačkoliv tvoří levá křídlo'
sviých politických stran.
i

- 25 «íakc' jejca z příkladů zkušeností českoslovens kých studentů se
zúčastnili letos M3T. uvádíme poznatky s. Jána Janšty z MBT na
Kypru o
Ve dnech 23. srpna - 6. září jsem se zúčastnil mezinárodního
budovatelského mládežnického tábora ve městě Ramagus.ta.
Tábor byl organizovan kyperskou organizací EDON ve spolupráci
se studentskou organizací FFUCS, kteří pozvali studenty z několika
zemí k účasti na práci na rozšíření dětského domu ve městě
Fanagusta. Cd samého začátku t,j. 6,.srpna se zúčastnilo 20 osob
z následujících států: SSSR, SAR, NDR, BLR, SFRJ, USA, Chile,
Mexiko, Izrael, GSSR a kyperští studenti žijící v Anglii.
Kromě toho v táboře-pracovali i skupiny místní mládeže, které
se často měnily a střídaly.
Ve "ruhé oolovině :ráce na rozšíření dětakiho domu se rovněž
zúčastnil představitel Japonska v MSS Yasue Ishi, která se .ředtím
v Nicosii zúčastnil II. kongresu organizace FNUCS . Denní racovní
dobs byla 5 hodin. Výsledkem, naší ;ráce bylo rozšíření o 30 míst už
existujícího dětského d^múpro dšti bez rodičů- bylo aostavené celé
jedno křídlo - tohoto domu.
0 orůběhu práce jako i o celé stavbě byla informována i ve- •
řejnost Kypru, prostřednictvím tisku a rozhlasu a to jak formou různých reportáží a článků i formou interview s účastníky tábora.
Celková atmosféra v táboře byla velice přátelská a družná. K tomuto
vytvoření značně přispělo i úsilí a práce organizátorů, kteří pro
nás připravili velmi dobrý mimopracovní program. Byla to naař. různá
setkání a besedy s veřejnými ricovníky, ofciálními činiteli i
prostými lidmi této země. Mezi tó rapř. patřilo setkání s členkami
organizace žen, beseda s presidentem parlamentu republiky, přijetí
•účastníků tábora presidentem Makariusem a setkání s --ředstaviteli
mládeže Kypru na jejich letním setkání, organizovaném EDONEM
27. srpna v troodoských horách a pod.
Organizátoři připravili pro nás také třídenní exkurzi kolemKypru, která nám umožnila poznat historické památky a přírodní krásy
tohoto ostrova. V době táto exkurze jsme rovněž měli možnost navštívit některé zemědělské a potravinářské podniky a odborová organizace v jiných městech země.
Vnitropolitická situace. V současné době se ještě stále vyznačuje
určitým napětím, podmíněným událostmi před dvěma roky. Problém vztahů
mezi řeckou a tureckou národností země zůstává i nadále prvořadým
sociálně-politickýra. problémem v této zemi. Prakticky-, podle slov
prezidenta parlamentu, v současné době neexistují žádná přímé kontakty
mezi těmito dvěma skupinami. Velká část tureckého obyvatelstva
ostrova žije úplně izolovaně od řecké části buo už ve městech nebo
výlučně na tureckých vesnicích. Turečtí extrémisté využívají každou
příležitost ke zhoršení této situace. Nevynechají přitom ani takové
prostředky k zachování tohoto stavu jako je násilí a vraždy těch
obyvatel tureckého původu, kteří se snaží o zlepšení vzájemných vztahů.
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- 26 Oficiální vládní místo vidí východisko ze situoce ve společném vypracavání a přijetí práv národností turecké menšiny, které
se už připravují, ovšem bez účasti představitelů turecké menšiny,
kteří účast na zasedárľích odmítají. Jednou z linií oficiální
politiky je snaha o připojení Kypru k Řecku za určitých demokratických podmínek.
Co se týče přítomnosti anglických ozbrojených sil v zemi, proti
ní jsou všechny vrstvy obyvatelstva i vládní činitelé, kteří se
snaží pro důslednou neutrální zahraniční politiků, politiky: pozitivní
neutrality. Ovšem podle jejich vyjádření nějaká radikální opatření
v tomto směru nejsou zatím možná.
Ovšem tento problém má. i další stránku. Podle neoficiálních
údajů, které se někdy značně liší, průměrně 80 £ státních výdajů je
kryto z prostředků získaných ve formě příjmů státu z anglických
vojanských základen na Kypru.
Politika a podpora socialistických zemí má značnou popularitu
mezi obyvateli z é mě'. Nejen prostí lidé, ale i oficiální místa mají
zájem na dalším, zvláště hospodářském rozšíření vzájemných vztahů
áe socialistickými zeměai. Ekonomicko sociální postavení jednotlivých vrstev obyvatel je charakterizována značnými kontrasty. Životní
úroveň těchto vrstev jako např. inteligence značné části kvalifikovaných dělníků je poměrně vysoká, přestože obyvatelstvo žije
v těžkých ekonomických podmínkách. Oficiálně zaregistrovaná část
obyvatelstva odchází každoročně za hranice najít si pracovní příležitosti. Za zmínku stojí, že převážná část obyvatelstva žije na
venkově.
Kyperská organizace studentů FNUCS v současné době sdružuje
všechny kyperské studenty. Většina z nich studuje v zahraničí, ,;rotože
např. v Nicosii je jen jediná vyšší škola pro přípravu učitelů.
Tato organizace byla založená v r. 1?62 a nyní má přibližně 2,000
členů. V polovině srpna 1965 se konal II. kongras této organizace,
nyní se připravují její nové stanovy. Jejich obsah má mít velmi
pokrokový charakter. Generální politická linie této organizace je
charakterizována antiimperialistickým hnutím, bojem za skutečnou
nezávislost země ô- snahou o spolupráci se socialistickými zeměmi.
Organizace se chce stát členem MSS.
Tato organizace se stává v poslední době velmi aktivní. Ve
spolupráci s EDONEM např. se připravili na moskevské fórum mládeže.
Obě organizace spolupracovaly i v prípravách na Svetový festival
mládeže. Tato akce byla velmi úspěšná. Ještě nikdy předtím v historii mládežnického hnutí Kypru neexistovala taková spolupráce.
Organizace rovněž vyslaly společnou delegaci k návštěvě a výměně
zkušeností do SSSR a NDR.
Na závěr několik slov o rozhovorech s pracovníky a funkcionáři E i) ONU c Tito soudruzi v prvé řadě vyslovují poděkování CSM,
že se jeho představitel zúčastnil mezinárodního budovatelskéhg
tábora jini organizovaného a přejí členem ČSM jako i mládeži Československa- hodně úspěchů v práci a radosti v osobním životě.
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