Prosincová schůze SIMS 4.12.2019




přítomní: Nick, Anežka, Daniel Kraus, Daniel Paál, Kuba Šmejkal, Michal Ostrý, Tomáš Čevela, Míša Němcová,
Týna Sluková, Lukáš Filip, Matyáš Bubeník, Sára Žáková, Bára Krempaská, Petr Václavík, Ondřej Mikuš, Kuba
Dolejš, Soči, Jana Mužíková
nepřítomní: Vojta Michal, Čóta Rudolf, Martina Barnová
omluvení: K. Jandová, K. Jelínková, K. Pelikánová, Agáta

Program
1) Informace od předsedy
 AS FSV UK
 studentská komise chce, aby se zajistila výuka jazyků na jednotlivých institutech
 u nás nejsou od začátku
 IMS otevře jeden nový jazykový kurz pro začátečníky
 nových merch fakulty: jeansky FSV, keep cupy by se mohly použít jako ceny pro spolky
 stěhování: do Nových Butovic na 95% (Pekařská č. 10, 16), není tam jedna velká aula (asi
pronájem dalších prostor nebo dvě paralelky), nebude tam šatna, ale bude tam jídelna, je to
finančně výhodnější než předchozí verze
 od 6. ledna se nebude dát parkovat autem u školy na parkovišti (bude rozkopané). +studenti
nebudou moci využívat schody od metra
 kauza SBP s.r.o.: výsledky auditu někdy kolem 20. 12.
 SBP IPS FSV UK bude převedeno pod katedru mezinárodních vztahů IPS
 senát přijal ustanovení odsuzující represe v Hongkongu
 schůzka s ředitelem IMS
 účastnil se jenom Nick, ředitel SIMS podporuje a IMS bude finančně podporovat aktivity SIMSU
 nástěnka: Jana Mužíková – asi Martina Nigrinovi už psala
 klíče od nástěnky má sekretářka Mrzenová
 Bára dostala 3 plakáty, které by tam měly zůstat  domluvit se
 potřeba koncepce nástěnky
 peníze na tisk dá pokladník Soči nebo se ozvat Báře K.
2) Nastavení komunikace mezi grafiky-FB-party týmem
 pochvala od Nicka, lepší komunikace na FCB
 důležitá je zodpovědnost
 Instagram
 diskuze
 Kuba: nominace Týny Slukové na instagram, nikdo proti (další člen)
 stáhnout aplikaci: Canva (insta team)
 problémy v komunikaci
 vzor: party team vytvoří text, koncept  grafik udělá grafiku  party team pošle vše do nového
chatu jenom na události („materiál SIMS“)  FCB team udělá událost
 extra konverzace Události SIMS  čistě pro posílání věcí na vytvoření událostí (ne na
dohadování!!!!)
 návrh na používání aplikace Slack  návrh do budoucna
 grafici: Dan Kraus a Matyáš
3) Zhodnocení proběhlých akcí
 obecně: ptát se spolužáků jestli přijdou, zvát je tam  kontakt s lidmi!!!!
 party team
 řešit akce na vlastních schůzích
 beseda s pí. Platzovou
 přihlásili se tam lidi a nepřišli, bylo tam 7 lidí
 pozdě se vydala událost – musí to být dřív, navíc pondělí není ideální den (nešlo ale jinak kvůli
časovým možnostem pí. Platzové)
 zpětná vazba: Platzové se to líbilo, rozvinula se debata
 IMS jde na Letnou









 bylo tam asi 17 lidí
 pohoda
17. listopad
 poděkování a potlesk Týně Jelínkové (dobrá organizace, program)
 díky i fotografce Týně Slukové
 nejlepší za poslední dobu
karaoke párty
 Sára: povedená akce, dobrý feedback od lidí
 poděkování Sáře
 Sára organizace:
 pomáhali tam lidi, kteří nejsou ze SIMSu + lidi, kteří nejsou v party teamu, nefungovaly věci
 mělo tam být 7 lidí (party team) a nebyli tam… (včas), Ondra přišel pozdě, ale omluvil se, že
přišel pozdě, Jana M. – měla udělat playlist veřejný (nebylo to tak), přišla až v 22:00 (řekla to
pozdě)
 je potřeba, aby lidi poslouchali toho, kdo akci vede
 je dobrý pomoct, i když nemá člověk nic na starost
 Bára: nechtěla organizovat, protože se toho bála  měli by tam být všichni  je třeba, aby tam byli
lidi i ze SIMSu
 Ondra: pozitivní zhodnocení stylu této akce (vlastní pípa)
 Lukáš: mohli bychom v Gridu udělat další akci, ale prý to nebude už dlouho v provozu
 Míša: prachy byly chvíli samy – mohl je někdo ukrást, musíme si na to dávat pozor
teritoriální kino
 co si o tom lidi v SIMSu mysleli: Sára – super, dobrá atmosféra
 jak to bylo koncipované: zkušební akce Kuby D. a Janči  mohla by to akce pod SIMSem
 není to výdělečná akce
 problém s autorskými právy
 do budoucna
 koncept: pokaždé filmy z jiného teritoria
distanční pivo
 bylo to skvělý, dobrá akce, 12 lidí

4) Vánoční snídaně
 11. prosince (středa) od 9:00 (Nick ho změní)
 od 8:30 lidi, co to mají na starost, hlavní organizátorka Sára
 musí se zařídit hudba: playlist, repráky Soči
(vsuvka: okupační stávka za pivo  plánuje se spaní, pořádá to PK klub)
 první hodina: Nick, Sára, Týnka S, Míša N, Kuba D, Soči, Anežka
 druhá hodina: Sára, Týna S, Míša N, Soči, Anežka
 třetí hodina: Nick, Sára, Týna S, Míša, Soči
 přihlášení se těch, co dnes nebyli
 dekorace: 500 Kč od senátu na výzdobu, spojení s výzdobou na párty by bylo fajn
 vánoční svetry!!!
 jídlo: Sára bude dělat většinu, ale komu se chce něco dělat, tak to bude vítané  napsat Sáře
s předstihem! Určitě udělej <3
 rozpočet na jídlo (2000,-), když chci proplatit, tak stačí účtenka bez alkoholu!
 svařák? hlasování: 7 pro, proti 0, zdržel: 10
 Bára: nápad svařák v rámci Honkongu
 potřeba: kávovar – SIMS koupí překapávací kávovar  Kuba ho koupí, vařič – je potřeba pohledat!!!,
toustovač – Týna (Peter), waflovač - Anežka
 cedulka na raňajky
5) Vánoční párty
 19. prosince ve čtvrtek, 19:30
 Bára a Míša
 téma: Československé svobodné Vánoce 89
 styl: retro











zpívání Tiché noci (před/po tombole)
problém s klubem – řeší se, Anežka se zeptá na jeden klub
Matyáš udělal obrázek (potlesk)
vypustit co nejdříve na FCB
vstupné povinné (20-50,-), lístky do tomboly za +-20,přihlašování se na pozice
každý člen sežene 1 cenu do tomboly!!!
Tomáš Čevela má na starosti tombolu
Vlkova 26, ale nejde to kvůli neúčasti třeťáků (muselo by to být 18.)  na seznam party míst

6) Hongkong
 18. prosince (středa)
 Michal hlavní organizátor
 symboly: to co mají studenti v Hongkongu – budeme s tím ve škole
 vlajka Hongkongu
 napsat fakultě, pozvat vyučující, ostatním spolků
 vyvěsit událost, grafika už je
 koukni na odkaz na disk od Michala!!!
 Michal je v kontaktu s lidmi z Hongkongu, zná i studenty, kteří jsou tam na Erasmu, zná i novináře 
záleží, jak to bude gradovat
 Nick, aby napsal oficiální email děkance s informacemi… ty dodá Michal
 záleží to na podpoře od studentů  podle toho vývin
 („Obleč se do barvy za Hongkong“)
 když najdu zajímavé články z médií, hoď tam odkaz, aby se to mohlo pak dát na událost
7) 5-boj FSV Pubquiz
 11. prosince od 19:00
 zkuste vyburcovat lidi, aby se tam přihlásily, jsou potřeba ještě 2 týmy!!!!
 IKSŽ potřebuje jednoho člověka na organizaci: Týnka Sluková
 jsme poslední  PROPAGACE!!!!
8) 5-boj FSV Vybíjená – naše disciplína
 místo (2 haly s volejbalovém hlavy + místo fanoušků)  všichni mohou zjišťovat!!!
 finanční podpora od IMS
 10 000,-/ s něčím konkrétním (15 - 20 000,-)
 druhá polovina ledna viz harmonogram
9) Merch SIMS
 hlavně tlačit na merch IMS
 návrh Nicka na samolepky SIMS (požádal by vedení)
 kelímky IMS (FSV), Nick se zeptá senátu
 Týnka Sluková má kontakt na tiskárnu – dá nám kontakt
 (návrh na kondomy, ale muselo by to jít spíš z naší kasy)
 Dan Kraus ukázal návrh mikiny – koukne se na to
10) Různé
 propagace na IMS na SŠ: 15 lidí, prezentace je na disku (příště oznámit)
 pokladnička SIMSU – dobrý
 seznamovací kurz – je možnost být znova v Sosni (nový majitel Josef Růžička), termín předrezervovaný na
1./2. týden v září
 zlepšit načasování propagací na FCB
 Nick udělá seznam party míst s kontakty
 cover na prosinec – Maty
 Kuba Š.: debata o google kalendáři
 Sára: party team by měl mít pravidelné schůzky
 lednová schůze kolem 10.1.2020
Schůze ukončena v 21:55 (Peter neposlouchá). Nick: „Přeji vám hezké svátky.“ Předseda SIMSu neví, kdy jsou
teritoriální piva.

