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ČSM

Předsednictvo VOV projednalo a schválilo následující materiál
ideologické komise, a rozhodlo se jej zveřejnit tímto způsobem,
v rámci předsjezdové diskuse®
Poslání a řídící úloha VOV
Tato úloha je často diskutována. Jak ji tedy chápat? Sada fakult
si stěžuje, že je VOV neřídí. Je tedy třeba tuto základní otázku vyjasnit a prodiskutovat«
VOV je především jednotícím prvkem ve struktuře vysokoškolské
organizace. Prvek, který umožňuje ujednocení existujících názorů a "činnosti" organizace na Vo. Na základě tohoto ujednocení
může a musí být mluvčím všech pražských vysokoškoláků, jejich
representantem, který jejich jménem vede všechna jednání a důsledně hájí a prosazuje jejich zájmy.
Sídící úlohu VOV je třeba vidčt jen jako součást či prostředek k
tomuto ujednocování. Současně je tato řídící úloha i prostředkem
působení společnosti na činnost a myšlení vysokoškoláků. Různé pojetí řídící úlohy VOV plyne z různých pojetí organizace mládeže,
jako.:
1. výchovného prostředku společnosti a organizace, která jen něco
dává, nebo
2. prostředek k realizaci a prosazování zájmů a názorů členů této
organizace. Jako prostředek obrany organizovaných jedinců proti
snadné manipulovatelnůsti.
V ČSM převládalo a převládá první pojetí. Za východisko k řešení
současné situace považujeme hledisko druhé, přičemž první nechceme a nemůžeme plně negovat. Organizace mládeže by měla být syntézou obou pojetí,
Řídit znamená ovlivňovat a usměrňovat činnost FV a život fakultních
organizací. Je třeba předpokládat, žc tento život existuje. Chcemeli jej vědomě usměrňovat, musíme vědět;

lo Koho chceme vést
2 0 Kam ho chceme vést a proč0
Podle toho je treba volit formy a metody0
domníváme se, že pro práci VOV vyhovují tyto metody s
lo nepřetržitý proud informací o práci organizace a o vzniklých
problémech a potížích, na základě solidní analýzy stavu* Jednotné zaměření práce0 Poukazování na potřeby a :nožnosti organizace
v
'
za současného naplnování těchto potřebo
2. Kontrola plnění usnesení
3o Direktivní formy ( pokyny a nařízení), spíše ve smyslu koordi~
nace akcío
Domníváme se, že jen na základě takto pojaté řídící úlohy může
VOV dosáhnout konsolidace stavu a přispět ke sjednocení pražských
vysokoškoláků o
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Zpráva o připravování konání akcí
14o
15o
15o
17o
20o
22o
22o
23o

3» plenární zasedání VOV
3o porada tajemníků
3° komise VQ^pro přípravu předsjezdové diskuse
3o ideologická komise
3o komise sociální
3o zasedání předsednictva VOV
3o porada tajemníků
- 24o 3o seminář VOV a zástupců FV
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Ejzenštejn, Bovženko
Po velikém zájmu studentské veřejnosti o promítání prvního
dílu sovětské Vpjny a míru v klubu sovětského velvyslanectví
jedná kulturní komise VOV o častějším pořádání podobných akclo
Po diskusi s kulturním radou velvyslanectví se uvažuje o celém
cyklu promítání
starších vynikajících děl sovětské kinematograf ie 0
Kongres CECEC
(Evropské kulturní organizace studenta chemie) se koná cd
10o března ve francouzském Nancy - bohužel bez zástupců pražské vSCHTo Přestože byli dva delegáti řádně pozváni, neodjeli,
protože jim ÚV ČSM nepřidělil příslušné devizové prostředky«.
Jednání exekutivy MSS
od 13o - 15o března se zúčastnila skupina pozorovatelů« VOV
v ní zastupoval kolega Andrle, člen mezinárodní komise V0V o
Kdo z nedostatku jiných možností pojede v létě <3®n do IIolandskas
může navštívit mezinárodní studentské centrum "De Dromedaris"
(Velbloud jednohrbý) v Enkhuizen, 40 mil severně od Amsterodamu®
Denní penze v této pozoruhodné budově ze 16. století činí pouhé
tři dolatyo Prospekt s dalšími doporučujícími detaily přišil
nedávno na VOV«,
Slevy vysokoškolákům
do všech divadel, ana koncerty a výstavy činí 50
Dokladem pro
levnější vstupenky je pouze index - není tedy potřeba mít žádné
další legitimace či průkazy0
Vstupenky se slevou však nelze zakupovat v předprodeji, leč pouze v denní pokladně; která je však zpravidla otevřena od 10 hod0
Slevy se nevztahují na kina Filmového podniku.
Příslušné rozhodnutí, se všemi detaily, je uveřejněno vé Věstníku MŠK, So 35* z 20o 12. 1965, článek 6o
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Zimní rekreace
VOV rozeslal v těchto dnech na jednotlivé fakulty poukazy na
týdenní rekreaci v Horskéia hotelu v Jánských lázní, od 28» 3»
do 3o 4o Omezený počet poukazů byl rozdělen s přihlédnutím
(jako obvykle) k tomu, jak fakulty odebírají příspěvkové známky» VOV tedy chápe přidělování poukazů jako-druh odměny a do=>
poručuje fakultám stejným způsobem zvažovat jejich další
rozdělení mezi zájemce,. Celková cena zájezdu je Kčs 130,
t jo Kčs 60 9 ~~ na obě cesty a Kčs 1 0 , — denní penze0
Poukazy byly rozděleny takto:
2
MFF
FF
2
FTJF
2
FTVS
3
LFH.
1
FON
1
VŠCHT
5

FVL
F EL
FSI
VŠZ
VŠE
US L
VOV

3
5
3
5
3
1
14

14 míst, které zůstávají k dispozici VOV, bude mj 0 přiděleno
kolegům ze zahraničí»
V současné době jedná VOV o získání dalších možností zimní a jarní
rekreace»
Majáles nebudeme dělat,
nebot předsednictvo VOV soudí, že jeho pořádání je nadále po
hospodářské, organizační i politické stránce neúnosné» Středisko jarních studentských slavností se má přesunout na jednotlivé
fakulty, kde budou pořádány všelijaké záležitosti»
0 celé koncepci pojetí jarních studentských slavností bude
slavností bude diskutovat plénum VOV na zasedání dne 14i 3»
V příštím Bulletinu hledejte detailnější informace»
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Názor 3tudijní komise VOV ČSiki k připravovaným konkurzním řízením
Každoroční prijímací řízení na vysoké školy a současné rozmisíovací řízení absolventů na j ednotlivá pracoviště vykazuje značný
nepoměr mezi zájmem studentů a skutečnými potřebami a možnostmi
jednotlivých odvětví národního hospodářství. Vyřešení prvního
problému je dlouhodobé - (spojené s perspektivním zrušením směrných čísel pro příjem středoškoláků na vys. školu) - závisí nakolik a j akým způsobem se zdravé tendence naší ekonomiky odrazí
ve vědomí mládeže a jejího okolí při volbě studia. > Druhým problémem se chceme nyní zabývat.
Obecně znamená konkurzní řízení podniku výběr absolventa na
základě předchozího styku v jakékoliv formě. Pro podnik se stává tedy výhodné sledovat všechny možné fakulty jejichž absolventi budou perspektivně potřební, aby si tak zajistil optimální
výběr.
Nyní z hlediska studenta. Ke trávné orientaci a specializaci
musí být o svých možnostech informován již během studia. Na "své"
fakulty musí podnik zasílat dvojuto (jednak na příslušné oddělení
a pak na fakultní výbory ČSM (formuláře s následujíčími informacemi :
- má zájem © .obsazení místa pojení s pžadavkem vysokoškolské
kvalifikace
- s okamžitým nástupem ( datum nástupu, platové zařazení, sociální podmínky, vyžadované specializace nebo odborná literatura,
pracovní perspektivy)» Též pomínky případného konkurzu» Bude
se zřejmě týkat studentů posledního ročníku
rr s perspektivním nástupem
- se stejnými podmínkami jako v bodě předcházejícím
t podmínkou je společná účast na podnikem zadaném tématickém
úkolu
- účast na řešení tématického úkolu
odměnování této předběžné spolupráce je právo možné dvěma způsoby
- závodním stipendiem
- smlouvou o dílo
Poslední dva body se vztahovaly i na studenty nižších ročníků.
Zákon zde neklade žádné potíže, nebot umožňuje studentovi vedlejší zaměstnání se souhlasem katedry a děkana. Pouze studenti.'.,
stipendisté ztrácejí svůj nárok na stipendium, pokud jejich měsíční odměna dosahuje více než Kčs 500,—. Ke své práci mohou
využívat i kapacitu fakulty ( počítače, laboratoře), pokud je
tato práce současně diplomovou prací anebo je včl^nitelná do
Studentské vědecké činnosti - vždy ovšem po dohodě s fakultou.
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Při velkých materiálních nárocích spojených s tématickým
úkolem by jako jedna ze smluvních stran vystupovala katedra.
AÍm by se získal její materiální zájem.
Žádáme FV 5Slul, aby se k předložené problematice písemně
vyjádřily a napaaXys
- dosavadní zkuáenosti
- náměty a polemiky k materiálům
- vlastní návrhy na práci studijní komise a případná vlastní
účast
2. 3. byly tyto zásady dány k vyjádření studijním referentům
z fakult a téhož dna se o nich studijní komise zhruba dohodla
se s. Kapkem, oborovým ředitelem ÍKD n.p.
Druhé, technické fáze jednání se soudruhy z *KD, které proběhlo
10. 3. , ĽC; kromě kolegy Tyla, vedoucího studijní komise, zúčastnili ?.ástupci studentů z F1JF, F3I a FEL. Fři rozhovoru byl návrh
s o u dr u h y Č K D p o t v r zen.
Odborníci z ÍKJ jsou ochotni se zúčastnit besed, které by si zorganizovaly jednotlivé fakulty se studenty 4.,5., případně 3. ročníku. Ua těchto besedách by v souladu s plánem doplňování kádrů byly sdíleny nabíc íy 5kd. ÍKD nabízí předběžnou spolupráci, skupinové i individuální exkurze i účast sluuentů v pracovních týmech
na pracovištích ČKD,
Letos se například tomuto podniku nedostává 60 inženýrů.
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