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Zpravodaj ~ Bulletin Vysokoškolského výboru* který
vás*
dostává do rukou poprvé, nebude asi vycházet pravid
( nebo môl by ) informovat celou vysokoškolskou obec q všem^ oo &&
ukuje, uvaří> upe&e, usnese* dohodne & naplánuje v našea svrchovaném
orgánu» Čímž je dán jeho
- ryze informativní c Sial &le vůbee
nemíní zůstal ryze oficiálně informativní o Očekáváme totiž» že
i k těmto psaným liqbto se budete vyjadřovat, něco 53i a nich oiysiet
atdc Měly by se t«4y popisovat í vašimi slovy, názory atd* Kam
posílat příspěvky víte# Podáváme vám t<*dy první informace» příležitost a* • •«••»•/rozepsáno péáBobněji dálo /

rukiio

Z obsahu:

Co je ELZIS
Zprávy jeôaatlivých komisí 1TQV
%

Jak bude vypadat letošní Majáles - návrh

Hednaomi eelostátní studentské konference
¥ druhé polovině prtóin<e#
rci
X
.;inuléh© F O K U S ® opet p© N S & © = =
iika lstech sešli
vysoko«
9 aby si sami mezi sebou
,jc
vy®ěniii názory a zkušenosti^
s tyto názory i požadavky
dále do
naší spoltSfiQfftiÁ
Samotné skutečnost svoléssí
konference Ci kdyt k@l#® ni by«
lo zprvu hodně nejasností a snad
i neochoty) byla mimořádně ví~
taný® počinem centrálních svázán ekých a (to především) stranických
©rgánůo Konečně byla dána možnost formulovat cesty řišnůi
problémů^ které nás pálí0 počíná®
kolejní® řádeiBg přes sociální
otázky až k obecný® úvahá® o ólo®
m a funkci OSM v cel@sp@lečen=
ských pouvislosteeh© A není snad
přehnané tvrzení« ž®
tuto
®ožnost nenechali nevyužitou
Po rozpačité® a chladné®
hájení (marně jsme napřo Sekali
Oaudeamus Igiturl) byly př§dne=>
í referáty© úvode®
CVlo Koucký) byl
zklamánímo
se převážně mezinárodní
i vnitropolitickou situací» na
úrovni běžných komentářů Sudého
práva a na námi očekávaný pohled
na oiadou generaci jaksi nezbylo
příliš místao
£ruhý hlavní referát
ČSM
(so Škvařilová)= byl už tématicky
přijatelnější, ale byl pojat str"
nule, přinášel poměrně málo nových, objevných pohledů na naši
problematiku* což mu ubíralo na
zajímavosti o Přesto byl snad
částečně a díky Slávčině pop
ritě = přijat celkem příznivěo
Diskuse, v níž se během dvou
dní jednání vystřídalo asi 30
delegátů, měla pro všechny disku
ní příspěvky společného jmenovatele => nespokojenost se součas=
nýiB stavem0 Prakticky poprvé se
v
fcelé šířce ukázal komplex našich

problémů a těžkostí o Proto se
nešetřilo
at
byla řeč o studiu, o sociálních
podmínkách a materiálním zajištění studentů a škol, o absolventech
a jejich těžkostech či o formách
a metodách práce ČSMo A proto
v závěru diskuse (so Koucký) dosta
lo delegátům výtky, že se málo
zabývali vlastní činností. Byla to
výtka neuvážená, protože ¿e pochopitelné, že jsme ví cítili potře«
bu mluvit především o tom, co nás
nejvíce pálí, co nám nejvíce překá
žío A že se budou takovéto konference pořádat pravidelně, jistě
se dostane i na tyto otázkyo
U všech diskutujících bylo zvláště
sympatické, že se nespokojovali
jen s nářkem nad problémy, ale že
se usilovně snažili hledat opti«
mální cesty k jejich rychlému ře«
šení*
A tady spatřujeme jeden z
velkých kladů konference - že dala
velmi mnoho nových námětů a hápadů pro další Činnost našich 'i miraosvazových institucí»
Z našeho hlediska nejzávažněji
ší se ukázaly diskusní příspěvky,
týkající se obsahu, forem práce
a funkce organizace mládeže v naší společsnosti• Z nich nejobecnější byl příspěvek, vypracovaný
STAR FSI a ideologickou komisí
VOV Praha, přednesený Je Mullere
(F3I)o Oč v něm šlo, stručně vystihuje shrnutí v záběru tohoto
příspěvku: "Obecné zkušenosti a
jejich konkrétní projevy dokazují
existenci odcizení členstva od své
vlastní organizace a kladou tak
otázku její oprávněnosti© Faktická oprávněnost existence vznikne
opět pouze kvalitativní změnou
obsahu práce a odpovídající změnou
formy® Za určující a hlavní prvek
změny obsahu práce považujeme získá
ní zákonného práva na vlastní tvůrčí politickou práci, kterou chceme
pomoci naší společnosti o Za odpovídající změnu formy organizace pova11
žujeme f ederalizaci o

Návrh na hlubší obsahové a
strukturální změny naší organizace na základě podrobného rozboru celospolečenských souvislostí se setkaics velkým ohlasem
a - po víceméně formálních a
formulačních výtkách - i se s
spontánním- souhlasem©
Velmi závažný byl i diskusní příspěvek přednesený G© Novotným jménem VOV ÍSM Bratislava* V něm byla zdůrazněna nutnost
vytvoření účinného modelu pro
ří zení organizace na základě dosavadní struktury« Příspěvek podtrhoval nutnost zachování jednotné organizace,, a proto byl ve
svých závěrech k příspěvku Jo Mullera zdánlivě protichůdný* J$
však třeba si uvědomit, že obsahová jednota celé ml$dé generace*
(která je přirozená-ft nutná) není podmíněna jednctau organizač«
ní a že tato obsahová jednota
není navrhovanou federalizací
vyloučena ani omezována«
V diskusi k těmto tématům
byly nadhozeny i další zajímavé problémy ( např* otázka
přímého řízení stranou), které
však - aí už z Časových důvodů
či pro nepřipravenost - zůstávaly otevřené©
Zklamáním bylo první veřejné vystoupení nového ministra
školství a kultury profesora
dr* Jiřího Hájka©
Naproti tomu milým překvapením byl závěr diskuse, pro«
vedený so VI® Kouckýnu Aškoliv
( nebo snad protože?) mluvil
,f
prakticky
z voleje" jeho
vystoupení se diametrálně lišilo od úvodního referátu© Mluvil
fundovaně a věcně, a přestože
mluvil i o věcech nepopulárních,
setkal se s velkým ohlasea»

Všechny náměty, které vyplynuly z jednání konference jsou
obsaženy v závěrečné rezoluci9
která již byla potvrzena plénem
ÚV ČSM» Ke zkoumání možností
a účelnosti obsahových a strukturálních změn v Č3M i v intencích diskusních příspěvků J®Mulle~
ra a Oo Novotného byla ustavena
skupina, která výsledky své práce předloží k posouzení mimořádné
studentské konferenci a pak
V o sjezdu ČSM*,
Svazácké orgány na všech úrovních by nyní měly udělat maximum
pro popularizaci výsledků a závěrů konference* Důležitou DoliiiZde
měl sehrát časopis Studento Doufej
me, že se neuspokojí jen se zveřej
něním rezoluce a Sástí diskuse*
Musíme vyvinou maximální snahu
o to, aby konference i činnost
z ní, vyplývající nebyla jen záležitostí úzkého funkcionářského
aktivu©
Vít Jánoé
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7 loňském r e e» byl položen s
id entských
o$la¥ uskutečněním
skveli oel&v»
o 707 CSM9 organizátor
J
budt ¥ téta tradicí po
Materiál,e ve kterém ae vyjádřila kulturrdTko©lae 707 k zásad
otázkám uspořádání M&jál«« 6 S H
byl
H Hrozeslán
H H H f lna
i Hvšechny
H H H P V H H ^
v
Školy k vyjádření % byl konsultován s velkou většinou &ástup~
«sa F¥ S E M ''
¡•¿á vrh9 ktmrý předkládám® vypracovali společně zástupci FV ČSK e
pracovní cd sekretariátu 70V
kteří jaou zodpovědní za přípravu
M 66 b předsednictvo 707
které jej projednalo a schválilo
13o io 1966o
io S T U D E N T
a o o o o o o V S S 11 Í R f
Pro M 66 doporučuje»« svolit pracovní námět "Student a vesmír*©
o t éma , které jo dostatečně Široké a které neomezí fantasii
a záměry studentů a. studentských skupin při přípravě M 66© Novým
rvkem v obsahovém naměření buds přfdzvání hostů n ostatních vysoká®
kalskýchceenter republiky jak do majéltsového průvodu, t&k í do
studentských programů v PKO JP 0
,
II o M 66 o týden
Na základě loňských zkušeností plénuir 707 C Sil rozhodlo^ aby
¿4 66 ae konalo' 80 května 196C© Toto řešaní umožňuje využití celého
dne, které se po loňských zkušenostech okázalo jako nezbytný před«
poklad pro organizační zvládnutí majálesové slavnosti v hlavním
městě republiky© Z téhož důvodu nedoporučujeme termín 1© května«
Po .zvážení všesh pořadatelských možno stí9 které ss organizé«
torům podobných akcí v Praze rabízejí* doporučujeme (pres negativní
zkušenosti z M 6§) Park kultury a oddechu Julia Fučíka který fey tedy
byl cpet spolupořadatelem M 660 Jsme toho názoru? že pře$ všechny
, které PKO má a které* jak současná situace ukazujep ani
není schopen^řešit9 musíme poprůvoďový program situmr&t do tohoto za
řízení p nebot v Praze neexistuje vhodnějSÍ prostor©
III© Nezbytná orgcnizaca
Úkol em štábu M 66 bude řídit a zajišťovat přípravu M 66^ zabez
pečit majálesový program ptostránct obsahové, technické, organizační
propagační a finanční, koordinovat práci jednotlivých majálesových
komi £ 9 zajistit spolupráci s ostatními svazáckými orgány, projednat
zásadní otázky, související s průchodem majálesového průvodu městem
(doprava* bezpečnost^ trasy, apcd)*
P$a. splnění všech náročných dkclů souvisejících s M 66 ustaví
štáb tři komise« Programovou, technicko-provozní a propagačnío
7©doucím štábu byl zvolen s o Radek Štrupl, posluchač LFE0

t á ď

P 6

b i á s í S

Trasa průvoču U 66* V 9o30 odchod se Staroměstského náměstí,
Celetnou ulicíg pře& ííá&o Republiky,, Revoluční třídou*, pře« Žversaův
aofftldo PICOJFo Kones průvodu dorazí do Parku mezi 13°14 hodifeouo
Do I60OO hod o bude pau»£0 ve ktorá bude čas na občerstvení* Vlastaí
studentské programy započnou v 16» 00 hodo
Doporučujeme fekultám* ab^ už nyní začaly uvažoval o získává«*
ní fakultníma kanaiaáteic do soutěže na volbu ¿¿iss Majáles© Kritéria
pro výběg kandidátek budou uveřejněna v příštím čísle Zpravodaje©
Proti loňskému roku dojde k určitým směnám v hodne ssní kandidátek na
¿íss*Majáles® Kromě fysických půvabů bude hodnocena i duševní potence těchto kandidáteko
Byla uskutečněna první pracovní schůzka fakultních organisátorů M 660 Tyto schůzky magí zásadní charakter pro vlgstní přípravu jak
fakultních programů, tak i majáles jako celku? umožňuji totiž bezpro®
střední styk štábu a fakulto A samozřejmě tím i operativní řešení po«
žadavků fakult směrem ke štábu a naopako Proto je velmi důležité$> aby
všechny fakulty zajistily účast svých zástupců na každé schůzce0
První schůzky se nezúčastnili zástupci 1 KFF^ FPř9 ř* S X7 VŠE7~USL7 Konzervatoře, FON„ VŠUP, DA&U, FAihU, HLíUc doporučujeme fakultním výborům. uvedených fakulty aby napříště věnovaly zajištění účasti svých zástupců mnohem větší pozernosto
POZORUJ, Na základě jednání s barrandovskými ateliéry můžeme počítat
s mimořádnou pomocí při zajištování kostýmů pro A 66© Situace je pouze komplikována tím9 že této možnosti můžeme využít
pouze do 31 o března tro vzhledej k tomuř že v dubnu až červnu
probíhá v barrandovských garderobách generální inventura«*
Letos máme smůlu v tom* že taková inventura se provádí jednou
za čtyři rokyo Z toho vyplýváf že pokud budou fakulty chtít
využít bohatství barrandovských garderób? musí své požadavky
předat štábvi /konkrétně Evě Liškové na VÔY ČSM Praha/ nejpozdě«
ji do
3 ,0o
b ř e z n a
1 9 6 6* Zajištování kostýmů po
této době bude značně obtížné - určitá rezerva existuje v praž*3k^ch divadlech a v televizi /je ovšem velmi omezena a nemňže<=
me zaručitj, že požadované kostýmy budou zajištěny/o
Oproti loňskému roku je třeba posílit studentskou pořadatelskou
složku « Studentskou policii* Počítáme s tím^ že její stav se oproti
loňskému roku zvýší alespoň o 100 %* Upozorňujeme, že tento fakt
bude mít žádný vliv na zhoršení mezinárodní situace© Rovnováha sil
světových mocností tím rozhodně porušena nebude<> Toto zvýšení naší
militaristické síly budevzajištěno vedle studentů VŠZ také studenty
VŠCHTo Podobně jako v loňském roce bude policie patřičně vyzbrojen&o
Výzbroj dodá Masný průmyslů výrobna salámů).
VYHLAŠUJEME BOJOVOU POHOTOVOST VŠEM STUDENTŮM9 KTKČÍÍ
CHTĚJÍ, ABY MAJÁLES ZA NĚCO STÍL, NĚCO VYJADŘOVAL A ZA NĚCO
B O J O V A L
I!!

VOV doslal od vysokoškolské rad> 8? míst do MBT v za«
oí i. s toho 57 mí a t do frančosaky* 19 do anglicky a 5 do němec«
ky mluvících zemí + 10 míst do LDS « táborů na území ^socialistických
států) o Plénum VOV rozhodlo* že poměrná časý teto kvóty má být rezervována pro účastníky íaBT na území 33SR v loňském rocec 20 šťastlivců*
kteří loni embétovali v Abrtamech u Karlových Var a ¿¿ladé Boleslavi^
má tedy reálnou naději, íe se podívají veno Proč naději? - 9 tom
o kousek aál© Zbytek kvóty byl předsednictvem VOV rozdělen aa jednotlivé fakulty, kde výběr účastníků provádějí přímo FV ČSMC Termín
podání přihlášek končil 31« ledna©
V letošním roce je / jako novinka 1/ možné* aby si čs* studenti
c=
vyjednali ferněkterou zahraniônľ organrzací ucast na pracovním táboře
soukromě* VOV přijímá do 15o března přihlášky0 Přihláška na soukromý
j/iBT se rozumí pozvánka od zahraničních partnerů ve formě oficiální
přihlášky na iBTo Na soukromé dopisy není možné brát zřetele
Vši chni
kteří letos chtějí (a mají naději) podívat se na
sápad formou účasti na mezinárodním táboře^ musí podle usnesení pléna
707 projít jazykovou zkouškouo Tu připravujeme ve spolupráci se .
studenty filologie na FF0r;§kouška bude náročná» dá se tedy předpokládat^ že určité procento zájemců neuspěje* Proto fakultní výbory SSjä
musí počítat s vybráním náhradníků!
/<ř roce 1966 v éobě hlavních prázdnin poběží ¥ Karlových Varechy
ia oumavě a patrně v Ml o Boleslavi tři mezinárodní pracovní tábory,
připravené VOV Č3M0 Kromě toho připravujeme ve spolupráci s komisí
cesto odberu MV CSU čtyři běhy MBT v Mariánské v Krušných horách
a v Jánských Láznícho
U všech zájemců o tato
západního jazyka /A*N,F/ a
roce osvědčí» budou na MBT
,viz druhý odstavec tohoto
hlásit na sekretariátě VOV
jazykové zkoušky, která je
X

M

X

embétéčka se předpokládá solidní znalost
ruštinyo íi, kteří se nejlépe v letošním
do zahraničí v roce 1967 vysláni přednostnec
povídání)o Zájemci se mohou v průběhu února
a už teä se pilně přepravovat na vykonání
také čeká*
X

X

X

, Jinak naše komise s nevyhovujícím názvem* upozorňuje^ že letní
brigády budou organizovat samy fakultní výboryo VOV CSM bude všechny
nájemce (tjo podniky a závody) na fakultní výbory přímo odkazovat0
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Sinnost sportovní komice
ionkrétní ¡¿vr
dání zimních rekreačních zájezdů pro stu-enty na Chopok a do J rního Sraokovceo První, sku*
plna jíž odjela a další oajedou v těchto,
termínechí
220-aio3ot 20-13o4eř 10o-19o4o tr*r
Podrobné informace a přihlášky na váeoh
fakultních výborech
kam byly tyto ros
leny poale počtu sva&ákůo

S T U D I J N Í

K O M I S Í

připraví ve spolupráci e MV Č5& a vysokoškolskou radou seminář (do
dubna) k problematice prvních ročníkůo Budou na něj přizváni učitelé
a studenti pražských středních Škol> zástupci fakultních výborů *3M
z Všf několik vysokoškolských profesorů a hlavně studenti prvních roč
níků VS*
Jruhv základní úkol komise je pruzkum uplatnění absolventů pražských VS v praxiř k£erý provede s FV
vedením jednotlivých
pražských VS a státní statistifek§iu\komiöi^ Výsledky průzkumu buuou
vědeckým podkladem pro prosazování zlepšení situace při jednání e
jednotlivými kompetentními orgány*
/ Posil«s Náplň práce studijní komise je skutečně prakticky strnu«»
lá, nic neříkající a je v ní málo informací o V dobré snaze zabránit
formálnosti práce přineseme v příštím čísle obsáhlejší a hlavně
konkrétnější rozhovor s předsedou této komise/ a v dalších číslech,
aby bylo učiněno zadost další rozhovory s předsedy dalších komisío
I D E O L O G I C K Í

K O M I S E

4

Podle rozhodnutí předsednictva VOV neměl® v tomto funkčním období
ideologická komise vůbec být,0 Na základě diskuse na prvním plénu VOV
bylo usneseno Slídit komisi ideologie a propagandy (zkráceně tedy
ideologická komise/©
Z hlavních problémů, kterými se chce komise zabývat, můžeme uvést
i o funkce 5SM ve společnosti
2 0 funkce vysokoškoláků v ÖSM
3« sledovat a reagovat na ideové oění na fakultách
4o zajišíovat informovanost o práci VOV na fakulty
5o Vydávat Zpravodaj nebo letáky, pokud to půjde i za současných
nevyhovujících technických podmínek
6o snažit se o zřízení tiskového střediska, kterého by používaly
i fakulty
Z dosavadní práce komise byls nejdůležitější spolupráce na diskusním příspěvku, který přednesl Jiří Muller ze strojní fakulty na celostátní konferenci vysokoškoláků a který se zabýval otázkou obsahu

i formy Č3M í otázkami vztahu *3M « společnost o 0 obsahu tohoto
referátu vás informoval Student«
V současné do^ě komise prac uj $ hlavně n| přípravě celopražské
a iskuse k tezím pro přípravu XIXX O nj e z a u .¿V. ^ VÍ ©
Komise Burzy prác
Komise burzy práce zpracovala připomínky z pléna v Hra&snech*
a. v další práci postupuje přesně podle plánu® Komise bursy práca
ro&es^ala dopisy všem rektorům^ ssQ Krčkoví^ ingo Suehardovi,
U V D9 u? ČŠM a W KSČ se žádostí o pomoci při realizování studentského družstva© Po uveřejnění informace o založení Burzy praoe ve
Student JI se do dneška na VQY sešlo několik desítek písemných nabídek
o členství v družstvu©
Družstvo nemá místnost ve středu města a prosíme* aby ti, kteří
o nějakých ví9 podali zprávu na V0Vo Dílna na Strahově je jíž zajištěnou
S o c i á l n í

k o m i s e

^se v minulém semestru zabývala převážně problémy kolejí* kolejná
ho řádu a přípravou materiálu pro celostátní studentskou konferenci
/dále jen CSK/e Otázky zdravotního zabezpečení prozatím ponechala
stranou, protože v takové Časové tísni, v jaké se ocitla mezi dvěma
konferencemi» bylo nutné soustředit všechny síly na jeden cíl* aby
alespoň ten byl splněno
V otázce kolejí řešila
lí situaci9 která vznikla nedostatečným využitím kapacity Strahova a současně přeplněním kolejí jinýi&h vysokých škol než SVUTc Stav
byl ve spoluprácí s W KSČ upravemp í když není dořešena otázka 130
ubytovaných důstojníků©
2l řešila vážný problémř který vznikl zpožděním prací na opravách
ústředního topení v koleji Budečo Ye spolupráci s tfS&M UK jednala
a příslušným podnikem o »rychlené splnění slíbeného termínu^ a když
nebyl přesto dodržen, obrátila se na Komisi lidové kontroly a statistik
ky© Práce pak byly dokončeny jen s malým zdržením v nově dojednaném
termínu

i

ledořešen je problém s článkem v
kterým tento deník zaujal
stanovisko k žádosti o podporu^ zaslané kolejní r^dou BudfcSo
3 oti&žěhým článkem jsme nesouhlasili j napsali jsme okamžitě
dopis 5ÍF
žádostí o p?,ešetř€;ní eelé náležitosti a o uveřejnění
naäeho prctestuo Redakce MF dosud k našemu dopisu stanovisko nezau~
jala© PtakŔd jste uveřejněný článek nečetli, jen pro informaci s na
dálku sálal velkou neobjektívností a svědčil o vskutku mal4 informovanosti autorao
3$ provedli jsme orientační průzkum stavu ubytování na kolejích
a stavu pražských menzo Materiálů z tohoto orientačního průzkumu
jsme zčásti použili jako podkladu pro diskusní příspěvek o kolejích
na GSKo Výsledky průzkumu ukazuji> že stav ubytování i stav menz
má dosud četné nedostatky & že tedy je nutné provést průzkum nový
( jednotným systémem do značně Šíře a hloubky) tak, aby bylo
tento materiál statisticky zpracovat a předložit závěry z něho vyplývající VSR, MŠK a stranickým orgánůmo
"Akce" komplexního průzkumu menz je v jednánío Prozatím jsme jednali s katedrou hygieny při LFH & a katedrou hygieny a výživy z PYL
do jednání v těchto dnech vstoupímeo Komplexní průzkum stavu ubytování na kolejích je připraven a rozběhne se ihned po pololetních
prázdninácho
Jako další program, který zažňaěv najbližších dnech, je zjištění
stupně využití a využívání stipendijních fondů na jechotlivých vysokých školácho
Problémy« o nichž se hovořilo na pražské fýroční obvodní konferenci (tjo koleje pro matky s dě&mí> manželské koleje^ studentské slevy,
neúnosnosť celostátního kolejního řádu, úprava některých nedostatků
stipendijního řádu auod«} se znovu objevily na GSKo Jejich řešením
byla pověřena především VŠRo Pražský VOV v nejbližší době s VSR
projedná systém spolupráce při řešení těchto ožehavách otázeko
Naší snahou pochopitelně bude? aby optimální vyřešení všech těchto
úskalí na sebe nenechalo příliš dlouho Čekat o
ľ f Z Y As Největší nedostatek je v počtu aktivistů VOV ČSMo ^roto
vás tedy žádáme o neformální spolupráci* Potřebujeme
9
hlavně "dobrovolníky * z LFH a fakulty stavebnic Ostatní
pochopitelně přivítáme stejně vřele;tfcoa

§

* J a a i k o ¥ é

m k o u Š k i

Ve Čtvrtek třetího a v pát&k čtvrtého břesna se ?0¥ wSM Praha
proměnil v nervozitou pulzující kotilo Po dva dny sem chodili ti#
kteří byli fakultními výbory vybráni jako účastníci mezinárodních
budovatelských táboru v zahraničí nebo ti9 kteří měli určitou na®
áěji jako náhraunício Každý Š nich dostal předem dopis$ jehož zně—
w
ní parafrázujeme s Qoo zkouška bude probíhat formou rozhovoru* ve®
děného pouie v cizím jazycto Připrav st na rozhovor v těchto tématic®
kýah okruzích®
1)
studium
na
vysokých
školách
v
Československu
(forma
g
R
- Y wr

FC

M M

B»

délk&9 trvání, studijní obory9 sociální ubezpečení <=> koleje» menzy^
stipendia, povšechné informace)j 2) možnost kulturního vyžití studentů i mládeže v ČSSR /povšechné ínfarmaee/g 3) vnitropolitické otézky C můžeš přirozeně počítat s t£m9 že se Tě řada západních studentů
bude ptát na novou ekonomickou soustavu řízení národního hospodářství
apodo/j 4) zahraničněplitické otázky (totéž pokud jde napřo o vietnamské události apodo) Zběhlost v běžné konverzaci se samozřejmě předpokládáo Se zkoušejícími bude diskutovat skupina čtyř uchazečů v době
30 minuto Jde nám o orieůtační prověření možností československých
studentů uplatnit se v diskusích» které tvoří podstatnou část pobytu děastníků na MBT v zahraničie Přejeme Ti hodně zdaru a těšíme se
99
na shledanou ve Ooo
Přání zdaru bylo na místěo Děsí totiž napřo zjištění, že z deseti
kandidátů na MBT v zemích socialistického tábora, kde byla požadována výborná znalost ruštiny + částečná znalost jednoho západního jazykas zkoušku složili pouze čtyři lidéo Ostatní katastrofálně neuspěli9
nebo se bez omluvy nedostavilio
Zkoušeli lidé nejpovolanější - ti, kteří jazyk výborně znají ne«
bo jej studují coby filologové na pražské filosofické fakultěo Ztrávi9ř
li na YOVu" dva plné dny a kus nocí* ale odvedli dobré dílo o Ověřili
jsme si - mimo jiné - jak není dobré spokojit se s potvrzením jazykových
kateder o znalosti jazyka toho kterého studentao Je nutném aby se nad
vzniklou situací zamyslely nejen katedry jazyků, ale i vedení škol
a v neposlední řadě i komise zahraničních styků pří FV i VQ¥o Vyjedeli do zahraničí československý student jazykově nevyzbrojen, utrží
ostudu nejen on, ale i československé studenstvo obecněo Nic nepomůže
výmluva,- že to s výukou gizích jazyků není v Československu právě
#

nsjrůžovějěío Dokázali to tiP kteří zkoušku zvládli na výbornoue
Pikantní9 dovolí t e-li p <¿3 ^ ^ 5 ¿i ž 3 studenti/technických fakult Cn&př
FTJF stavební fakulty, elakfrro) na tou .jsou C samozřejmě po studen
tech filologických oborů) nejlépe»
Pro názornost malý statistický přehled*
celkově
prospělo
neprospělo
jasy k
F M N L

vzdala
nedostavilo
se bez oml0 orní* zkoušku
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Vfcškeré materiály komise byly zaslány fakultním organizacímo
první schůzky se však bohužel nezúčastnili zástupci většiny fakulto
Tím také utrpěla diskuseo
Ones je již vytvořen přípravný výbor» který vypracovává podrobná
ími orgányo Bude«li
plány
poslední kolt jednáníos
nám
stejně zachována
zahájí studentské
družstvo plnou činnost začátkem záříc
Nebylo by špatné9 kdyby zájemci o členství
místností TacaÉi** JPnahy©

lohli při získání
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¿i kooperační a svépomocný orgán fakultních Časopisům YŠCHT« Elixír*
VŠZ-XmpoU, FS ČVUT-Stsvař» FEL ČVUT-Zkrate Jako najbližší úkoly
před sebou ELZIS vidí r
lo snažit se o propagací závěrů celostátní konference vysokoškoláků
2o zúčastnit se přípravy 2© konferenet, spolupracovat* s VOY^ VŠR
a Studentem
3© zúčastnit se přípravy celostátního semináře ílasopisů
neustále zlepšovat úroveň časopisů po obsahové i materiální stránce©
0

Ideologická komise VOV vešla v kontakt s tímto orgánem* který byl
ustaven 4© ledna 1965©
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se nechávají slyšet S
M

aneb hleaáme název pro komisí pro veřejně

tro^Sšriou činnost*
Jde o skupinu lidíř která se má v rámci pražské vysokoškolské
organizace zabývat veřejně prospěšnou činností© Jde v podstatě o brigá«
dy tu« i cizozemské /- výměnné mezinárodní brigády/% o organizační
zajištění MBT /= mezinárodní budovatelský tábor/ na území Čeakosloven«
M
ska a o zajištění výjezdu účastníků ¿1131 v zahraničí© Termín
pro veřejně prospěšnou činnost" svádí k dohadům, ba dokonce leckdy k dvojsmyslům, žádáme tedy studentskou veřejnost o vymyšlení vhodného názvu©
Vypisujeme proto konkurs, jehož vítěz bude odměněn dvěma pivyc
Podstatné ovšem jes ©o©*
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"Rozvoj socialistické společnosti vyžaduje
podstatný vzestup všestranných znalostí
a odborné kvalifikace zejména mladé generace© Významnou úlohu ve vzdělávacím a výchovném" procesu plní socialistické školstvío
Strana pokládá práéi. škol všeho druhu spolu
s rodinnou výchovou za základ utváření morálního a politického profilu naší mladé generace a jejího duševního rozvoje0 Při ideové , morální a politické výchově žáků. a studentů mít třeba na zřeteli» že mladí lidé
si teprve vytvářejí vlastní zkuěenostio Proto se vědeckému světovému názoru propracovávají hlavně přes znalosti získané ve škole^
které jsou pro ně východiskem při formování
vlastních názorů na ižzné otázky společenského žigota0 Tento proces probíhá v konfrontaci se skutečností * ve které žijíoo*©© Přitom
je nutno víae využívat pozitivních rysč ideologického ruchu mezi mladými lidmi> jejich
zájmu a elánu* ale též kriticky poukazovat
na důsledky vědomých či nevědomých liberálistickýhh tendencí s názorů na řadu aktuálních
ideových a politických otázek oooo Strana
bude podporovat iniciativu vedoucí k dalšímu
zkvalitnění politické a ideové úrovně socialistické vzdělávací soustavy^ rozvoji pedagogický vědy a praxeo
Z tézí k XIIJ o sjezdu KSČ

Pražská vysokoškolská organizace ČSM jistě diskutuje o tezích
k XIII© sjezdu KSČ0 Vyzýváme všechny* aby své připomínky posíiaií
na vyskoškolský výbor CSM^ Praha Ij, Yšehrdova 20 VOV připomínky
zpracuje a shrne, předloží je stranickým orgánům; kromě tohoto*nej
závažnější zveřejnžnv některém z dalších číslech Zpravodajko

