
Únorová schůze SIMS 20.2.2020 

Přítomní: Daniel Paal, Míša Němcová, Kristýna Sluková, Lukáš Filip, Ondra Mikuš, K. Jelínková, Sára 
Žáková, Nick, Daniel Kraus, Anežka Kotková, Sochi, Jakub Dolejš, K. Jandová, Bára Krempaská 

Nepřítomní: Rudolf Čota, Michal Ostrý 

Omluvení: Jana Mužíková, Matyáš Bubeník, Vojta Michal, Agáta, K. Pelikánová, Jakub Šmejkal, Petr 
Václavík, Martina Barnová, Tomáš Čevela 

Program 

1) Informace od předsedy 

a) AS FSV UK 

− řešila se kauza SBP, už máme náš audit 

− řešily se odbory 
b) Stav pokladničky SIMSu 

− cca 17 500 Kč (po vrácení všech peněz) 

− Soči vyplatil peníze Sáře za věnec na 17. listopad 
c) Webové stránky SIMSu (+„Nástěnka“) 

− SIMS byl vyhozen z hlavní lišty na webovkách IMS a teď je v sekci „Život na fakultě“ 

− Nick to začal řešit a požádal, aby nám přidali kolonku na hlavní lištu -> zařizuje se 

− Bára navrhla aktualizovat na stránkách fotku ze seznamováku -> Nick to řekne Kubovi a 
zařídí to 

− fcb team by měl informovat o „nástěnce“ na webovkách IMS, jsou zde uvedeny např. 
informace o zrušení výuky, změnách v konzultačních hodinách 

d) Komunikace a aktivita na FB 

− dávat lajky u příspěvků, aby bylo vidět, že jsem si je přečetl 

− lajkovat příspěvky SIMS fb stránky 
e) Studentské peníze 

− všechny naše projekty dostaly finanční podporu 

− na sportovní turnaj máme 5 000 Kč, na pětiboj 10 000 Kč, na přednášky cca. 5 000 Kč, na 
teritoriální vaření 4 000 Kč 

f) Info ze schůze vedení (Míša) 

− řešily se hlavně vyhlášky ohledně zaměstnanců 

− viz. zápis ze schůze (umístěn na SIMS disku) 
g) VĚK SIMSU 

− zatím nevíme, čeká se na odpověď Nigrina (PS: předběžně byl SIMS založen v roce 2001) 

2) Zhodnocení uplynulých akcí 

a) DOD IMS 

− poděkování od Lucie Jůzové a Nigrina 

− dojmy: úspěch, lepší pizza (stačí jednodušší druhy) 
b) Pivní teritoria (ft. KRVS) 

− dobré 

− problém s pěnězi: hospodský tvrdil, že se nepropila záloha 5000 Kč a vrátil Kubovi 
4000Kč -> není to pravda 

c) IMS jde do divadla: Rusáci 

− představení bylo zvláštní 

− jinak pochvala akce, potenciál do budoucna i podpora pořádání dalších podobných akcí 

− Bára už to nebude v budoucnu dělat sama, protože je to náročné 
d) Ples FSV 

− celkově dobré 

− představení se tolik nelíbila, celkově jsou taková představení drahá 

− afterparty dobrá 

− příští rok +-11.2.2020 



e) Welcome party letního semestru s IPS 

− špatný čas -> na události od 19:00 a ofiko od 20:00 

− oproti minulému roku méně lidí 

− letos nikdo neviděl studenty z erasmu 

− Míša slyšela, že jsme asi lehce zaspali s propagací 

3) Pětiboj FSV: Dodgeball (Nick a spol) 

− Nick měl v pondělí schůzku s Alešem, který mu vysvětloval pravidla 

− bude 15 týmů (zatím je přihlášeno 10) 

− lidé ze SIMSu musí pomáhat -> Nick na to udělá anketu 

− budou potřeba podavači 

− je potřeba zajistit pásky na hřiště 

− je dobré sehnat reprák na hudbu 

− nahoře: organizátoři, mohl by se půjčit notebook a projektor -> udělala by se tabulka s vývojem 
zápasů a ta by se promítala 

− bude i občerstvení, které budeme kupovat 

− místo: Hostivař 

− Jeli: návrh afterparty -> uvidí se ještě 

4) Březnové pivo 

− Nick navrhl udělat „nějaké pivo“ 

− K. Jandová má kamarádku, která dělá jäger akce -> zjistí více informací 

− Míša zjistí jaké by byli podmínky v klubu Punto na uspořádání „deskového piva“ 

− zkusí se domluvit datum 11.3.2020 (středa)  

− je potřeba co nejrychleji vytvořit událost 

− oslovíme Kozáka, který má vlastní hru? 

5) Karaoke party 

− organizace se ujala Sára  

− v Jampadampa nebo zkusíme najít jiné místo 

− návrh zatím ve středu 15.4.2020 

− domluvit nějakého DJ předem nebo pouštění vlastních písní přes youtube -> musíme zjistit a 
domluvit se s majitelkou 

6) Přednášky (Jeli, Peli, Agi a spol) 

− Agáta řeší diplomata se Sehnálkovou, debata bude 2.4. odpoledne nebo na večer -> udělat 
událost a pak upřesnit čas 

− Jeli řeší s Eliškou hosta, který bude ve Skautském institut -> teprve v řešení, spíše bude 
potřebovat pomoc a propagaci 

− večerní pivko se Zuzanou Hanzalovou -> problém je, že ví tak 2-3 týdnu dopředu, kdy bude v ČR 

− Jeli a Agi řeší, koho zvát na přednášky (snídani), chtěly by udělat 2-3 

− Daniel může domluvit přednášku s Michaelem Žantovským 

− Jeli už by nechtěla přednášky přes Skauťák a zkusila by to dělat v podniku Elixír 

7) Velikonoční snídaně (Sára) 

− domluvíme příště, máme na to 2000 Kč 

− datum: středa 8.4.2020 

8) Sportovní turnaj IMS (Nick a spol) 

− sobota 4.4.2020 

− kdo bude pomáhat? nabídli se: Vojta Michal, Matyáš Bubeník, K. Jandová 

− bude se řešit na příští schůzi 

− Gymnázium Budějovická 

− po Pětiboji FSV vypustit událost! 

− nějak víc nalákat učitele, aby tam mohli i s dětmi -> vymyslete, jak bychom děti zabavili 

− je potřeba vymyslet sporty, které se budou hrát 

− lidé se budou hlásit asi na jednotlivé sporty 



9) Ostatní 

a) Párty/piva do konce semestru 

− květen pubquiz – ještě bez konkrétního data (asi 13.5.2020) 

− závěrečná party??? 
b) Merch 

− dvě verze – jedna pro ČSN a jedny pro Teritoriálky 

− objednávání merche a pak hromadná objednávka (nějaký základ a pak něco navíc) 

− Ondra Mikuš si to organizačně vezme na starosti a Péťo je schopný nám s něčím pomoct 

− Bára navrhla plátěnky 

− nápad máme a je potřeba to zpracovat 

− Anežka by to mohla namalovat (stylizace) 

− Kuba Dolejš se koukne na potisk kondomů 
c) teritoriální vaření 

− Sára dostala 4000 Kč, na každý vyjde 2000 Kč (možná bude ale jen jedno setkání, aby se 
vidělo, co na kolik vyjde) 

− začne s Asii (asijská kuchyně) 

− je potřeba velká propagace, hlavně prváci  

− setkíní (vaření) asi pro 15-20 lidí 

− místo konání: gympl na Malostranském náměstí 

− udělá se kasička na dobrovolné vybírání peněz (všichni přítomní souhlasili) 

− SIMS Sáře pomůže s propagací 

− asi někdy v dubnu, ještě se uvidí 
d) Kuba: návrh udělat akci pro erasmáky, vzal by si to na starosti 
e) voda: 

− název: IMS na vodě/ IMS sjíždí „název řeky“ 

− druhá polovina července asi 3 noci 

− IMS + kamarádi? 

− Míša si to bere na starost 
f) obecné 

− mluvit na akcích SIMSu o dalších akcích - propagace 

10) Jazyky 

− Lukáš se zmínil o výběrovém kurzu o Ukrajině s exkurzí v Kyjevě 

− diskuze o překódování předmětů a jin akreditaci předmětů, ve vyhlášce není napsané pod 
se kterými kredity se nám předmět zapíše (jedná se o změnu kódu předmětů a jejich 
kreditů) 

− diskuze o jazycích 

− v ročníku 2017/2018 není žádná zmínka o úrovni jazyků 

− v ročníku 2018/2019 je věta o tom, že student musí mít jeden odborný jazyk 

− Lukáš: šlo by požádat vyučující kurzů jestli by nám mohli říct, jakou úroveň musíme mít? 

− návrh napsat Vykoukalovi ohledně upřesnění a udělání pořádku v Karolince ohledně jazyků 
a toho, které musíme mít splněné resp. na jaké úrovni 

− Míša o tom informuje Nigrina  

− Ondra: na Angličtině pro sociální vědy se dělají podobné věci jako na Angličtině pro IMS 

11) VZtko – Míša, Sára, Lukáš 

− asi 22. - 24. května 2020 

− Lukáš Filip zná nějaký kamp pro 30 lidí, který by byl jenom pro nás 

− Nick: je důležité platit zálohu předeme a projedná to s Nigrinem 

− záloha do 8.5.2020 

− Míša zarezervuje kemp „Osada na řece Sázavě“ 

− na dalších schůzích se to dopiluje 

− uděláme si trika 
 
Konec: Nick poděkoval, další schůze na začátku března. 


