
3. schůze SIMS, 17. 11. 2022  

Zahájení: 19:25 

Pauza: 20:08 – 20:30 

Ukončení: 22:10 

  

Přítomní: Michaela Němcová, Klára Smitková, Matyáš Diestler, Peter Václavík, Agáta Kalkusová, 

Kristýna Sluková, Matěj Lucovič, André Baroš, Tomáš Košek, Petr Stránský, Aneta Havránková, Barbora 

Krempaská, Marína Kováčová, Ana Vavanová, Jakub Dolejš 

 

Omluvení: Lukáš Filip, Karolína Mrázková, Jakub Šindelář, Lukáš Drobec, Michal Furch, Tereza Štolová, 

Michal Ostrý, Tomáš Čevela, Tomáš Brabec, Daniel Paál 

 

Nepřítomní: Daniel Kraus, David Kalina 

  

1. Schůzky ve zkouškovém období 

Míša Němcová všechny informovala, že je v pořádku se omluvit ze studijních důvodů, ale neměl by to 

být důvod k omluvě celoročně. Chybějícím na schůzi slouží k seznámení s děním a plánovanými 

aktivitami zápis (každý by se měl se zápisem seznámit). Je možné se pod zápis vyjádřit na Slacku. 

 

2. Informace ze Senátu/vedení 

Jakub Dolejš informoval SIMS o dění v Senátu. 

- Dostavba Jinonic se zpožďuje – nastal problém s elektromechanickými zámky 

- V budoucím akademickém roce se bude FSV soustředit hlavně na vědu, bude ideální čas na to 

si zažádat o grant apod. 

- Menza – problém s umístěním menzy v kampusu pravděpodobně nemá řešení, poslední 

možností je umístit jí v budově hotelu vedle, ale není to příliš pravděpodobné 

 

3. Schůzka s OZS (welcome week, akce na LS, tabulka kontaktů, video OZS) 

 

OZS ve spolupráci se studentskými spolky již tradičně pořádá Welcome week pro Erasmus a Exchange 

studenty, tentokrát se uskuteční 7-11. 2. 2022. 

- Orientation Day 8. 2. v 8:45 

o za SIMS budou potřeba 2 studenti na pomoc s organizací (kontrola bezinfekčnosti, 

rozdávání uvítacích balíčků apod.) a interaktivní představení spolku (quiz, fun facts 

apod.) - Matyáš Diestler, Agáta Kalkusová 

o odpoledne by každý spolek též měl zařídit nějakou aktivitu a zapsat ji co nejdříve do 

sdílené tabulky, aby se činnosti nekřížily s ostatními spolky (tabulka nasdílena Tomem 

do Slacku – kanál Akademické záležitosti) 

- Dále by měl každý spolek vymyslet jednu aktivitu, kterou uskuteční během Welcome weeku – 

SIMS se na schůzi shodl na laser game 

o Na starost si bere Agáta Kalkusová a bude ráda za jakoukoli pomoc ostatních členů 



- V průběhu semestru by měl nakonec každý spolek uspořádat 1 akci přímo pro Exchange 

studenty (též nutné zapsat do tabulky) 

- SIMS má zároveň vytvořit nějaký multimediální materiál – např. zdravici, který bude moci OZS 

využívat pro propagaci SIMS (deadline 31. 1. 2022). 

- Členové aktuálně se podílející na této agendě by měli sledovat skupinu Exchange Students a 

případně jednou za čas tam přidat nějaký příspěvek a hlavně zajistit propagaci akce, která se 

bude konat pro Exchange studenty (https://www.facebook.com/groups/774713353140074) 

- Tom Košek dá dohromady tabulku kontaktů na všechny relevantní osoby 

 

4. FB chat a celková komunikace 

Komunikace členů SIMS není ideální. Někteří členové nesledují Slack a neví tak o všech plánovaných 

aktivitách. Konverzace se často přesouvá na Facebook, který pro to primárně není určen. 

- Facebooková skupina Střeva je mixem aktuálních/bývalých členů i nečlenů SIMS, proto je 

nutné nevyužívat tuto skupinu k řešení čistě SIMS věcí 

- Týnka Sluková proto zakládá nový chat čistě pro SIMS, který budeme využívat v případě 

nutnosti rychle komunikovat nebo v případě, že chceme upozornit na nějaký příspěvek na 

Slacku, který se nedostal ke všem 

Abychom se vyhnuli dalším komunikačním problémům, je třeba aby všichni členové pravidelně 

kontrolovali Slack, zapnuli si upozornění a dali si důležité kanály do oblíbených. 

 

5. Grafika: covery + merch 

Aktuálně plánujeme poměrně dost akcí, které vyžadují vytváření grafiky. Bylo by fajn, kdyby s touto 

agendou někdo Maríně a Danovi pomohl. 

- Měsíční covery – od února budou opět pravidelně aktualizovány covery jednotlivých skupin, 

na coveru budou důležité události daného měsíce 

- Merch – Dan vytvořil grafiku pro merch, je třeba to dál řešit. 

o Dan upraví grafiku a následně ji poskytneme TN k odsouhlasení 

 

6. Mikiny-info 

Dnes dorazily mikiny, aktuálně jsou u Lukáše Drobce v Uhříněvsi. Lukáš vyřídí ty objednávky, které mají 

být poslané poštou. Bude rád za pomoc s chystáním balíčků. Následně si zbylé mikiny vezmou na 

starost Tom Košek a Matěj Lucovič. 

- Tom Košek mikiny vyzvedne a zprostředkuje první termíny pro předání na Žižkově – 26. 1. 2022 

od 18:00 do 19:00 v Hospodě u Dobruských 

- Zbytek nevyzvednutých mikin následně přebere Matěj a poskytne termín pro předání na 

Smíchově – termín bude upřesněn 

- Mikiny, které si objednali akademici a doktorandi budou k vyzvednutí na sekretariátu 

v Pekařské 10 

 

 

https://www.facebook.com/groups/774713353140074


7. Proběhlé akce 

a. IMS výlet 

b. Bruslení 

c. Přednáška: Environmentální výzvy Evropy 

Celkově máme pozitivní ohlasy na pořádané akce, nicméně účast na nich je slabá. Dalším problémem 

pořádání akcí je celkově malá angažovanost a poté i malá účast členů SIMS. 

- „DÁ SE NAJÍT ČAS, KDYŽ SE CHCE!“ – BARUŠKA 

8. Plánované akce 

a. Lyžák 

Akci mají na starosti Anežka Kotková, Amanda Baxová, Michal Ostrý a André Baroš. 

Přihlášení se spustilo v neděli v podvečer a kapacita se okamžitě naplnila. Zároveň 

máme náhradníky. V budoucích dnech bude rozeslán email s podrobnými 

informacemi. 

 

b. IMS výlet II 

Pobavili jsme se o možné pravidelnosti výletů. Delší výlety, výlety na kolech, 

několikadenní výlet? Pro fungování a pravidelnou organizaci výletů je ale potřeba mít 

core team, co to bude organizovat a starat se o to/řekne si o pomoc v případě potřeby. 

Tým: Matyáš, Marína, Ana, Matěj, Tom, André, Agáta 

 

c. Uchazečské posezení/pivko 

SIMS by rád uspořádal posezení s aktuálními uchazeči o studium u nás. Vhodné by bylo 

ho uskutečnit ještě před uzavřením přihlášek (28. 2.) Akce proběhne v sobotu 12. 2. 

večer. 

 

d. Back to school party 

SIMS se pobavil o možnosti uspořádat back to school party. Předběžné datum bylo 

stanoveno na 18.2. v pátek a místo předběžně Pekelný bar (zamýšlené na odvolanou  

Vánoční party). 

 

e. Přednášky - Erasmus a jiné 

Erasmus přednáška vedená Barčou Krempaskou pravděpodobně proběhne v úterý 8. 

2. Bude třeba vytvořit událost, cover, popisek (jako obvykle). Dále promluví i Peter 

Václavík a Lukáš Filip. Zároveň hledáme někoho, kdo byl na erasmu před covidem 

(nejlépe ženu), co by také sdílela své zkušenosti – Radka Štroblová? Míša Němcová se 

poptá mezi ČNS studenty, zda by měli zájem o vlastní separátní akci. 

Nápady na další přednášky – pozvat nějakého absolventa (Jan Havlík?) nebo našeho 

vyučujícího (Ondřej Žíla?). Další kontakty – Žantovský, Rovenský. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Výhled na LS 

V únoru proběhne další schůze, která bude velmi důležitá. Bude znovu hlasováno o 

místopředsedech/místopředsedkyních. Barča Krempaská bude odcházet. 

Míša Němcová zmínila problematiku neaktivních členů SIMS. Člen SIMS může být vyloučen na základě 

stanov, konkrétně bodu 3, nejen pokud nedochází na schůze bez omluvy, ale také z důvodu neplnění 

povinností (viz bod 7), ke kterým se upsal na začátku funkčního období. Pravděpodobně bude této 

možnosti vyloučit neaktivní členy na příští schůzi využito. Je pochopitelné, že prozatím 3 termíny schůzí 

nebo typy akcí nemusely každému sednout, ale někteří se spolkem nekomunikují vůbec (zejména na 

Slacku).  

 

10. Různé 

Tom Košek navrhl řešit budoucí lyžařské zájezdy více dopředu, abychom mohli zajistit větší kapacitu. 

Do Slacku nahraje informace o chatě Patejdlovka, která disponuje lepším vybavením a větší kapacitou 

a zjistí termíny, do kdy je třeba řešit příští zimu.  


