4. schůze SIMS 2019/2020 – 17. 1. 2020
Přítomných: 16
Hosté: Čestní členové: Omluveni: Anežka Kotková, Jana Mužíková, Honza Soči, Michal Ostrý, Kuba Dolejš
(přítomen přes videohovor), Martina Barnová
Čas zahájení: 19:23, ukončení: 21:08
Schůze byla bez pauzy a proběhla v rekordním čase: 1:45:00
1) Informace předsedy
Kasa SIMS: 16 386 Kč + 5000 Kč od Barči = 21 386 Kč
Děkujeme za nástěnku!
Stěhování Jinonic: a) Menza – v nové budově se s ní nepočítá. Prý by měla být ve
studovně vedle Vietnamců naproti, ale vlastníci bytů nahoře jsou proti
Sára: Bohužel tam vlastníci víceméně nejsou, pronajímají ty byty, ale ovlivňují
rozhodování – postavené na hlavu!
Řeší se to v rámci speciální celofakultní skupiny, kde je jak vedení, tak studenti
b) 20. 6. – začíná se balit v Jinonicích i na KESu – bude třeba sehnat HODNĚ lidí!
Obzvláště pro Jinonice.
c) Instagram (S)IMS: přejmenovat ze „simsgramy“ na „simsfsvuk“? Hlasování: PRO – 1,
PROTI – 15 -> Nepřijato; Promazat přebytečné sledované
d) YouTube IMS: Emler kritizuje… <- malá sledovanost a dosah, dávat na stránky celé
FSV, dát vědět PR fakulty – úkol pro členy SIMS: více sledovat a informovat! Zkusit něco
zajímavého…
2) Zhodnocení uplynulých akcí
Vánoční snídaně – Sára: „Bylo to super! Chválím všechny, kteří se podíleli. Všechno
perfektní. Skvělý krizový management s nádobím. Škoda, že jsme si nevzali vánoční
svetry.“
Vánoční párty – Velký úspěch! Prostory předčily očekávání, jen toalety byly horší. Těší
nás účast profesorů. Bára: „Ďakujem všetkým, aj ostatným z prváku, ktorí makali! Všetci
prišli načas, všetko sa stihlo, chalani pomáhali s hudbou.“
Bára má spoustu ztrát a nálezů, na další akci je přinese.
3) Pivní teritoria
Je vše připraveno na 24. 1.? Kuba Dolejš: „Vše je ready, uvidíme, kolik přijde lidí.“
4) IPMS Back to school party
13. 2. (čtvrtek) – Řeší se téma. Dohromady IMS + IPS. My navrhujeme „multikulti/národnosti“, IPS „sport“ či „vlajky“. Organizační úkoly pro party tým (Bára bohužel
nemůže, bude na Slovensku). Kuba Dolejš je jen prostředník. IPS navrhuje kostýmy
v podobě vlajek na zádech. Andrea (PK) uvedla, že národnosti a vlajky jdou dohromady.
Jsme pro začlenění vlajek do tématu „národnosti/multi-kulti“
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5) IMS jde do divadla (IG Tinder?)
29. ledna (středa) - Z IMS či SIMS jde přes 30 lidí. Nápad s hledáním partnera/ky pro
členy SIMS, jež je nemají. Minimálně 4 lidi budou potřebovat dvojici v rámci „IMSTinderu“. Úkol pro IG tým – fotka a text o sobě.
6) DOD IMS, připomínky k projektu Nových Jinonic
DOD (9:00-15:00): Už je dost dobrovolníků, všechno v pohodě. Nick bude prezentovat
SIMS a studentský život.
Zpráva Kolenovské – celkem spokojenost. Jsou třeba židle s opěradly.
Bára: „Je potřeba dostatek zásuvek v přednáškových, seminářových místnostech i
halách. Velké nástěnky, úložné prostory.“
Učitelé si budou brát klíče z recepce. Prý nemá být přístupná zevnitř…
Někde chceme mít místnost pro studenty i pro spolky + úložný prostor, fotbálek,
mikrovlnka (konvektomat by mohly mít jen gastro-budovy). Chyběl by však kumbál.
Kdyby náhodou nevyšla menza, nechme alespoň automaty na kávu a občerstvení. Co
bude bufet mít? Hodně míst na tříděný odpad!
Dokončení: 2022
7) Pětiboj FSV: Dodgeball
Asi druhá polovina února či začátek března. Musí to být o víkendu! Dodgeball = americká
vybíjená.
Kontakt – máme možnost si půjčit míče a další vybavení.
Potřebujeme datum a tělocvičnu (2 volejbalová hřiště). Sára: „3 autobusové stanice od
Budějovické, taneční škola si pronajímá dvě tělocvičny. Zeptám se zítra (18. 1.)“
Dobrá by byla velká hala, jež se rozdělí na dvě volejbalová hřiště.
Předběžné datum: 8. BŘEZNA. Nick vytvoří událost. Místo: uvidíme. Za každý institut
maximálně 3 týmy. Týmy by měly mít alespoň třetinu dívek
Později dát i na IG! Úkoly: Nick zařídí pravidla a půjčení míčů, Sára a Míša řeší místo,
Vojta vymyslí systém turnaje, Lukáš Filip udělá registrace a přihlašování, Tomáš Čevela
si vezme na starosti ceny.
Zbytek stihneme na další schůzi SIMS – asi v půlce února.
8) Studentské peníze
Obhajování asi 19. 2. večer. Je třeba žádat co nejdřív. SIMS: a) Pětiboj; b) Snídaně; c)
Přednášky; d) Sportovní turnaj IMS; e) Add. Sára: „Teritoriální vaření“ (podpora od
SIMS!)
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9) Nové logo SIMS
Dan Kraus navrhl, jestli nevymyslet nové logo SIMS. Chtělo by to udělat nový návrh namísto
současného loga od Adama Mahlera
Hodilo by se udělat konkurz či soutěž (jako před pěti lety). Tomáš Čevela: „Případně jen
natisknout specifické logo na bílé triko…“
10) Merch (S)IMS
IMS: Například návrh na studenta odmítajícího panáka: „Ne, radši Křena!“ Graficky
zpracovat.
11) Ostatní

a) Harmonogram akcí FSV
21. 1. – DOD;
24. 1. – Pivní teritoria;
29. 1. – IMS jde do divadla;
5. 2. – Ples FSV;
10. 2. – Prezentace SIMS na Welcome party pro studenty Erasmus+ (Agáta)
13. 2. – Back to school party;
Únor – Snídaně IPS;
8.3. – Pětiboj FSV: Dodgeball;
Březen – Pětiboj FSV: Lasergame;
Začátek dubna – Sportovní turnaj IMS
Duben? – Alumni IMS;
Duben/Květen – Pětiboj FSV: Beerpong;
Duben/Květen – CK Vedral: SARAJEVO 🇧🇦
1. – 7. 5. – CK Vedral: JOSIP BROZ TITO;
30. 5. – Den FSV
b) VZ (Výjezdní zasedání) předběžně květen
c) na Google Disku je seznam párty míst – 1) Kde už byly?; 2) Kde by mohly být?; 3) Kde
nemohou být? – někdo dobrovolně může konkrétní místa vypsat.
d) 10. výročí PK – bude akce ve stylu „noc fakulty“ (duben/květen), už jsou některé návrhy,
například debata o Izraeli
e) výročí SIMS – Nick zjistí, jak je SIMS starý
f) mohla by být zorganizována voda (někdy mimo semestr, např. v létě), případně řešit na
příští schůzi
g) Hlasování o zrušení „velké pauzy“ – Pro: 6, Proti: 7 – V tuto chvíli nepřijato. :D

