
10. schůze SIMSu 

4. 10. 2021 

Začátek schůze: 19:40 

Konec schůze: 21:45 

Přítomni: Daniel Paál, Michaela Němcová, Nick Ojo Omorodion, Matěj Appelt, Vojtěch 

Michal, Anežka Kotková, Jana Mužíková, Alex Cholevová, Lukáš Filip, Daniel Kraus, David 

Kalina, Tomáš Čevela, Sára Žáková, Klára Smitková, Barbora Krempaská, Peter Václavík, 

Matyáš Diestler, Jakub Šmejkal, Kristýna Sluková 

Omluveni: Lukáš Drobec, Michal Ostrý, Jakub Šindelář 

Nepřítomni: Josef Rauvolf, Karolína Kracíková, Radka Malcová, Karolína Mrázková 

 

1) Proběhnuté akce 

VZko – povedená a zcela užitá akce, akorát příště organizovat již s předstihem, ve finále se 

účastnilo méně lidí, než bylo předpokládáno 

Seznamovák – oproti loňskému roku pozitivnější dojmy, zejména kvůli aktuální situaci (lepší 

než loni), převažují jednoznačně kladná hodnocení. Častou výtkou prváků byly časy 

jednotlivých částí programu, které nebyly přesně udávány. Dále menší možnost se seznámit 

s novými spolužáky z jiných skupin (zemí) – během programu probíhaly akce převážně ve 

skupinách. Pro příště můžeme zkusit doplnit nějakou propojující hru. Strava byla taktéž 

mírně kritizována, vegetariáni/vegani sami navrhli, že by nebyl problém vzít si s sebou vlastní 

stravu. 

Schůze studentských spolků – účastnil se David. Dne 21. 10. proběhne Babbie léto. 

V Pětiboji FSV by měl IMS opět přijít s jednou disciplínou, bude ji pořádat až příští rok. 

Proběhnou volby Studentského ombudsmana (13. – 14. 10.) – přes aplikaci, na niž se 

přihlašuje přístupovými údaji do SISu.  

2) † 

Jako vzpomínku na náhle zesnulého Filipa Šourka uspořádá SIMS pietní akci. Setkání v 

Nových Butovicích proběhne ve čtvrtek 7.10. v 15 hod. Stejný den v 18:00 pořádá 

vzpomínkové setkání KSAS.  

Letošní rok také zrušíme Welcome party v jejím běžném formátu (bez taneční hudby). 

 

 

 



3) Plánovaná akce 

S ohledem na blížící se volby do SIMSu pro akademický rok 2021/22 proběhne přespříští 

týden (kolem 20. 10.) „Volební posezení“, na němž se představí (staro)noví kandidáti do 

SIMSu.  

Volby proběhnou ve druhé polovině října. Na starosti by je měli mít lidé, kteří nekandidují. Je 

třeba volby zpropagovat na Facebooku. Volební aplikace a formuláře má SIMS kvalitně 

zpracované a zachované z loňského roku. 

Hlasování o volební komisi ve složení: Nick Ojo Omorodion, Sára Žáková, Jakub Šmejkal. 

Přítomnými členy byla jednohlasně schválena. 

4) Různé 

Jménem SIMSu děkujeme za úspěšně dovršené funkční období 2020/21, které bylo opět 

významně poznamenáno nepříznivou epidemickou situací, nicméně samospráva se s ním 

v rámci možností skvěle popasovala a i na dálku v online prostoru fungovala a uspořádala 

mnoho prezenčních i distančních studentských akcí. 

Přejeme všem studentům úspěšný vstup do akademického roku 2021/22, pokud možno 

hodně zdraví a co nejméně nepříjemností. Věříme, že s některými se budeme jakožto členy 

vídat v nadcházejícím funkčním období jediné volené samosprávy na FSV. 

 

SIMS 


