2. schůze SIMS 2019/2020 – 6. 11. 2019
Přítomných: 19
Hosté: Kuba Nikl,
Čestní členové: Maty Bubeník,
Omluveni: Anežka Kotková, Kuba Šmejkal, Tomáš Čevela,
Čas zahájení: 19:22, pauza 20:12, pokračování 20:28, ukončení 21:35
1. Organizační záležitosti
Medailonky a kontakty vyplněny, všichni mohou na Google Disk. Nové
přihlašovací údaje?
Ve Fb skupině po přečtení olajkovat / okomentovat.
Páteční schůzka (8. 11.) s děkankou na Hollaru – Tomáš, Nick
Bára Navrátilová: Nechtěl by někdo aktualizovat web SIMS? – Kuba Šmejkal?,
Tomáš? / lepší asi někdo z Fb (SIMS)
Dopsat midtermy do harmonogramu v jednotlivých ročnících, kdo tak neučinil.
2. Zhodnocení uplynulých akcí (Pětiboj FSV fotbálková bitva, Hallobeer)
a) Turnaj ve fotbálku nedopadl dobře. Více trénovat. :-)
Hodila by se lepší organizace PK (turnaj začal téměř o hodinu později, špatná
akustika).
Následuje listopadový PubQuiz od IKSŽ.
b) Hallobeer: z party teamu asi třetina :-( (Kdo nemůže, nechť dá vědět!), zdobit
klub museli dobrovolníci, akce se spíše nepovedla (alespoň v rámci možností to ale
šlo). Podnik: Zephyr drahý. Pivo 59 Kč. Příště už žádná další party!
3. Informace od doc. Nigrina a AS FSV UK
a) Nástěnka IMS – Martina Barnová a Jana Mužíková – Nigrin by je rád pověřil.
b) Údajný pronájem v Nových Butovicích? Možná Pekařská 10 (dva objekty: škola
a kantýna; kanceláře) – senát a fakulta budou sjednávat pronájem.
c) Koše na tříděný odpad v Jinonicích zatím nebudou, případně až v „nových“
Jinonicích
d) aktuální skandály (Home Credit, Čína, etc.)
4. Studentské peníze
Senátoři měli 165 000 Kč na rozdání za listopad 2019 – bylo asi 35 projektů.
Čtyři projekty pro IMS přiznány:
a) American round tables (2500 Kč)
b) Snídaně s přednáškou (Týna Jeli + Agáta -> 3500 Kč)
c) Vánoční snídaně (2500 Kč)
d) Pětiboj FSV (10 000 Kč)
Finance rozdány pouze na kalendářní rok, případné problémy s proplacením
jarních akcí. Vše se musí proplatit do půlky prosince. Shromažďujme účtenky za
jídlo!

Add. Pětiboj FSV: Vybíjená? / Bowling? Měli bychom jej řešit kvůli financování. Viz
bod 12

5. Přednáška s Magdalenou Platzovou
Týna Jeli:
Magdalena Platzová je novinářkou z Respektu, žije ve Francii, (její matka byla
disidentkou), bude povídat, jaký byl život v undergroundu – takový „před“ 17.
listopad
Místo: Elixír, Malá Strana
Datum: 11. 11., 9:30
Z našich peněz zaplatit kávu, očekáváme kolem 20 lidí
Propagovat událost na Fb! Totéž „16. 11. – Letná“.
6. 17. Listopad
Týna Jeli:
Otázka na Nigrina, jestli přispěje (na placky, věnec, atd.). Předem děkujeme! :)
Do konce týdne nahrát návrhy na logo události (SIMS „OF“ :-) ), IMS samo za
sebe položí na Albertov věnec v 8:30.
Na Albertově bude IMS na stánku mít dotazníky, upomínkové předměty bychom
mohli prodávat (Nick bude jednat s PR), 14:00 – přednáška IMS na Hollaru.
Vytvoříme událost na Fb – „IMS jde na 17. listopad“
Kdo má na starosti 17. listopad, nechť jde příští týden na mimořádnou schůzi.
7. Propagace IMS na SŠ
Míša Němcová, Anežka Kotková, Kuba Šmejkal, Tomáš Čevela:
Čekáme na návrat prezentace od Ondry Žíly, Anežka ji vytvořila – moc pěkná!
Pomalu by studenti měli začít vyjíždět – je třeba zapojení SIMSu.
Kdo pojede, dostane od institutu 500 Kč, resp. za jednu prezentaci tato
odměna. Mohou vyjet na téměř jakoukoli školu, ale např. technickým učňákům se
vyhýbat :D, později dodat feedback o jednotlivých výjezdech.
Nebude důležitá prezentace, jako spíše osobní zkušenosti (dotazy na studenty o
životě na fakultě/institutu) – klást důraz na youtube IMS!
Maty Bubeník za 1. ročník pronese tuto možnost před nějakou přednáškou.
Lukáš Filip za 2. ročník -||-.
Šiřte ústně YT kanál IMS!
8. Listopadová párty – Karaoke
Nebylo by špatné, kdyby byly dvě. Kdo se dál bude podílet (i mimo party team)?
Poslední týden v listopadu (25. – 28. 11.)
Hlasování: Jsme pro uspořádání karaoke párty už na konci listopadu? Pro: 13;
Proti: 0; Zdrželo se: 6 -> nadpoloviční většina: ANO
Sára Žáková: hlavní koordinátorka, celý party tým má událost též na starosti –
vymyslet konkrétní datum! Asi 28. 11.

Téma: „Karel Gott“?
Zjistit bary: Jampa Dampa?, může být cokoliv.
9. Vánoční FSV snídaně
Místo „Vánoční snídaně“ bude „Mikulášská snídaně“ – navrhl Peter („Nick čert,
Bára Mikuláš“ :D)
Datum: 6. 12. – pomoc: Týna Sluková, Míša Němcová, Ondra Mikuš, Sára
Žáková, Peter Václavík, Nick.
Reagovat na Fb příspěvky Sáry na toto téma!
Týna Pelikánová bere toastovač.
10. Různé (Pětiboj FSV, Vánoční párty,...)
a) Vánoční párty
Datum: 19. 12. (čtvrtek),
Česko-slovenský pár (jejž Nick potkal na prázdninové cestě) má údajně bar na
Smíchově (Na Knížecí), můžeme prohlédnout. Důležitá je kapacita. Nick zjistí
jméno toho podniku. (Nick už zjistil, podnik se jmenuje Punto Music Bar, nyní je
potřeba ho jít prozkoumat)
Popocafepetl už příliš často navštěvovaný. Napsat Janče Prokopjukové,
Návrhy na téma: předběžně „Moonlanding/Sci-Fi“ (u příležitosti 50. výročí přistání
na Měsíci).
Nedobrovolné vstupné -> bude tombola. Kdokoliv přinášejme ceny, kontaktujme
divadla. Každý člen SIMS by měl shánět sponzory či ceny do tomboly.
b) Pětiboj FSV
Výběr disciplíny: VYBÍJENÁ (americký způsob) – vše zafakturovat a koupit do
poloviny prosince kvůli financím!
Dobrovolníci: Nick, Maty, Vojta, Jana, Míša, etc.
Soči:
20. 11. (odpoledne) proběhne v Jinonicích tzv. Fond mobility. Prezentace různých
možností vycestování do zahraničí (Erasmus+, etc.)
Akce je pro celou FSV.
Ať se zapojí studenti ze zahraničí! Poslat doporučení na Sočiho e-mail:
jan.sochor95@gmail.com
Qwazi PubQuiz? Koordinace se Sochim (vytvoření skupiny: Týna Jeli, Týna
Sluková, Míša Němcová, Dan Paál, etc.)
Všichni členové SIMS odebírejte YT kanál IMS!

(Niekedy urobíme aj výlet na Slovensko. :D ) –

Peter, Daniel, Bára, Agáta

