3. prosincová schůze SIMSu 14.12.2020
Přítomni: Alex Cholevová, Anežka Kotková, Barbora Krempaská, Daniel Paál, Filip Šourek, Jakub
Šindelář, Jakub Šmejkal, Jana Mužíková, Karolína Kracíková, Karolína Mrázková, Lukáš Drobec,
Lukáš Filip, Matěj Appelt ,Matyáš Diestler,Michaela Němcová , Nick Ojo Omorodion, Peter Václavík,
Radka Malcová, Tomáš Čevela, Vojtěch Michal, Daniel Kraus, Michal Ostrý, Josef Rauvolf, Klára
Smitková Kristýna Sluková a čestní členové Sára Žáková, David Mulica)
Omluveni:, David Kalina
Nepřítomni: -

1. Informace od předsedy
a. Volby do AS FSV - IMS druhý nejúspěšnější - 4 zvolení zástupci z 5 (Nick, Filip,
Tomalová, Szobi), IKSŽ má počtem polovinu mandátů v senátu
b. Finance v pokladničce ok
c. Nigrin navrhuje hovor (úterý 22. 12. v 10:00 ráno), chce se setkat s novým
SIMSem a povědět si podněty
2. Zhodnocení proběhlých akcí
a. 17. listopad: první akce SIMS podobného rozměru. Dojmy vesměs pozitivní,
debata se vydařila. Moderátoři (Matěj, Anežka) též výborní, akorát pro příště
více doplňovat odpovědi hostů a nepředávat pouze slovo. :-)
b. IMS Game Night: také první akce podobného typu. Také se velmi vydařila, jen
přišlo méně lidí než jsme očekávali (asi období midtermů či nezkušenost s
platformou). Discord se ukázal jako spolehlivý, budeme jej moci využít i pro jiné
akce. Učitel z KSASu Pavel Szobi si večer velmi užil <3.
c. Promítání Ukrajina: perfektní akce! Platforma (W2G.com), film i následná
debata. Příjemné zpestření u hosta Petra, hovořícího v autě se psem i dětmi
(dostal je na starost 20 minut před vysíláním). :D
d. FSV Dobyvatel & PubQuiz: s organizací (D: IPS; PQ: IKSŽ) spokojenost, dílčí
pěkná umístění (Dobyvatel: Daniel Paál, PubQuiz: tým Moment), celkově na
třetím, respektive čtvrtém místě. Přepočítávání bodů zvýhodnilo instituty, které
poslaly více účastníků, nikoliv nejvyšší umístění jednotlivců.
e. Debata Bělorusko: Kája Kracíková děkuje za pomoc s organizací Kubovi
Šmejkalovi a Filipovi Šourkovi, kvůli účasti zejména Petry Procházkové byla
důkladná příprava. Kája Kracíková navrhuje další debatu pro zodpovězení
zbylých otázek. Bělorusko bude nadále pravděpodobně velmi aktuální téma.
f. Teritoriální vaření I. - Sára zpočátku ve stresu, ale po zahájení jako ve svém
živlu (“těžko na cvičišti, lehko na bojišti”) :-). Naprosto kladné ohlasy! Pochvala
více kamer najednou. Sára srdečně děkuje za příjemnou zpětnou vazbu!
g. Pofell s KSAS: Jeden z organizátorů Filip děkuje za skvělý večer i účast
některých členů SIMSu, všichni se “opili zábavou”, výběr profesorů perfektní
(Pavel Szobi, Lucie Kýrová, Jana Sehnálková), vydrželi jsme až do půlnoci,
jinak máme dobrou novou platformu pro online kvízy - myquiz.org
h. Jak se neztratit v prvním ročníku: Akce se moc nepovedla, protože tam za IMS
nebyl nikdo z pedagogů a naši prváci jsou navíc dost samostatní, takže si dost
věcí najdou sami, jinak tam celkově bylo kolem 60+ lidí z ostatních institutů, a
prej to šlo, příště by to chtělo lepší centralizovanější organizaci
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3. Hejbej se s IMS
a. První část spojená s cyklistikou se tolik nevydařila, velkou roli v tom hrálo i
pochmurné podzimní počasí. Vojta Michal: “Není jasné, jestli se počítají
všechny disciplíny dohromady.” Anežka si výzvu pochvaluje, přinutila ji
samotnou k většímu pohybu, navíc propagace aktivit často přiměje další
sledující,
aby
vyrazili.
:-)
Jen obecně: je třeba lajkovat příspěvky, které SIMS na různých platformách
vydává.
4. ChrIstMaS party trochu jinak + test break roomů
a. Většina se zdá připravená, i kvíz. Testujeme Breakout Rooms. Bude třeba
připomenout účastníkům, aby si zaktualizovali Zoom na patřičnou verzi. U
některých
bohužel
nefungují
konkrétní
Breakout
Rooms.
První půl/hodinku pokec a příprava vánočního pití, až pak kvíz či “oficiálnější”
části.
5. Teritoriální vaření II.
a. Vše je připravené, tentokrát budou se Sárou spolupracovat Kája Mrázková a
Míša Němcová (ČNS tandem). Tentokrát je tématickým teritoriem severní
Evropa.
6. Merch IMS & roušky IMS
a. Nakonec máme 100 ks roušek + 100 ks pro zaměstnance IMS (Nigrin byl
nadšen)
b. Kvůli vyššímu nákladu roušek do toho musel SIMS trochu i investovat, ale to
se vrátí, cena za roušku bude 70 Kč
c. Až budou roušky vyzvednuté, udělá se photoshooting - Týna Sluková a
kdokoliv, kdo bude chtít a moci
d. Distribuci obstará Janča Mužíková od sebe z domu na Národní třídě, kde si lidi
budou roušky vyzvedávat
e. Mikiny - faktury by jsou odeslány k zaplacení, snad po novým roce v lednu už
budou → photoshooting → formulář na objednávku a pak se to bude rozesílat
poštou nebo osobně v Praze, toho se zhostí Alex
7. Nástřel akcí na zkouškové
a. Teritoriální
vaření?
Game
Night?
PubQuiz?
Eliška Černovská navrhovala přednášku o ekologii, měla by být až 17. 2. - první
středu
LS.
SIMS se shodl, že během zkouškového se nehodí žádné odborné akce,
protože obzvlášť v době covidové jsou všechny povinnosti o poznání
náročnější, a tak budou studenti sotva stíhat plnit všechny povinnosti.
Doporučujeme spíše odreagování například u Game Night.
8. DOD FSV UK + DOD IMS
a. DOD FSV se bude konat ve středu 13. ledna 2021; snaha o interakci uchazečů
s vyučujícími
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b. DOD IMS - 21. 1. 2021, 16:00-19:00: vše má na starosti Filip, zítra bude sdílet
událost - bude vystupovat Jakub Szántó jakožto “alumni IMS”, Filip a Kuba
Dolejš natočí propagační videa
9. Propagace IMS na SŠ
a. Na starosti ji má Lukáš Drobec, snaha o nalezení škol, kde mohou studenti
propagovat,
zpravidla
někdejší
alma
mater.
Slíbená
stipendia
kolem
300
Kč
na
hodinu.
Problémem však je, že o online prezentace je velmi malý zájem. (Anežka)
V této době by se hodil především spot, který krátce představí náš institut. Je
to
však
samozřejmě
těžká
věc
takto
narychlo.
(Nick)
Další nevýhodou je, že například prváci téměř nepoznali studentský život kvůli
současné situaci :(, proto mohou mít z dosavadního studia jiné dojmy než starší
studenti
10. Spokojenost s tvojí rolí v SIMSu
a. Spíše
povídací
bod
mezi
členy
letošní
samosprávy.
Nick jako dvojnásobný předseda děkuje všem členům za namáhavou práci,
kterou pro instutut dělají, obzvláště v této těžké době. Ani v době covidové se
rozhodně neztrácíme.
11. Různé
a. Všeobecná debata o aktivitě členů SIMSu a také jejich podílu na práci či jiných
výstupech spojených s naší samosprávou. Kritika vůči členům, kteří se
dlouhodobě nepodílejí na práci a akcích, případně řídce účastní našich schůzí.
Filip Šourek byl v tomto slova smyslu vyzván Nickem, aby navrhl úpravu
stanov, aby nebylo členství v SIMSu se všemi svými náležitostmi zneužíváno.
b. Diskuse o společném bankovním účtu SIMS. Problematika různých právních
záležitostí - je třeba spolek zapsat, uvést skutečného majitele účtu, vést
účetnictví (byť “jednoduché”). Také otázka, jakým způsobem by se finance
pohybovaly. Také máme rozpočet především v hotovosti. A rovněž se spousta
věcí spojených s financemi neeviduje do EET :D, například ty určené k
proplácení ve vztahu organizace a jednotlivce.
c. Navržení Honzy Kužely na čestného člena SIMSu
i.
pomáhal Káje Kracíkové s organizací přednášky o Bělorusku a je velmi
aktivní, studuje Ruská a euroasijská studia, a rád by pomáhal dělat
další přednášky z tohoto regionu

