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Přítomni: Alex Cholevová, Anežka Kotková, Barbora Krempaská, Daniel Paál, Jakub Šmejkal, Jana 

Mužíková, Karolína Mrázková, Lukáš Filip, Matyáš Diestler, Michaela Němcová, Nick Ojo Omorodion, 

David Kalina, Radka Malcová, Vojtěch Michal,  Klára Smitková, Kristýna Sluková, Lukáš Drobec, Daniel 

Kraus 

Omluveni: Michal Ostrý, Peter Václavík, Tomáš Čevela, Josef Rauvolf 

Nepřítomni: Filip Šourek, Matěj Appelt, Karolína Kracíková, Jakub Šindelář  

 

1. Informace z AS FSV UK (Studentské peníze) 

 

FSV distribuuje roušky a respirátory na fakultě, povinné testování na UK nebude probíhat, 

pouze zaměstnance přes antigen; předsednictvo: Nigrin zůstává; studentské peníze: celková 

částka na studentské projekty: 265 300 Kč - roční fond je 350 000, a tak finálně 179 300 Kč 

Naše projekty - všechno, samolepky SIMS - 1500 Kč, merch na vodu - 8000 Kč, teritoriální 

grilování - 4000 Kč, Teritoriální vaření - 3000 Kč 

 

2. Z emailu: schůzka k menze v Jino, Exchange fb skupina, Studenti máte slovo: výuka 

jazyků 

 

a) Schůzka k menze (účast: Lukáš Filip) - ve starých Jinonicích byla menza, resp. výdejna, 

avšak po rekonstrukci tam nemůže být z důvodu gesce dotací (byrokracie). V původním 

projektu se vymyslelo, že se Menza přesune do míst dnešní Studovny, avšak vlastníci tento 

návrh smetli ze stolu. Pokus o jejich přemluvení - úkol udělat do příštího týdne brainstorming, 

jakým způsobem vlastníky přemluvit. Důležité je, že všechny logické argumenty už byly 

“vyčerpány”. 

Napříč spolky do příštího pátku zkusit něco vymyslet, popř. jak by prostory mohly fungovat v 

případě nevybudování stravovacího zařízení. 

b) Studenti máte slovo: výuka jazyků - akce by měl poukazovat obecně na výuku jazyků, ne 

pouze online. Schůze bude probíhat ve středu 17. 3. od 18:30. Nápady můžeme sdělit do 

kolonky ve Slacku. 

c) Komunikace akcí či rady pro zahraniční studenty (OZS) - předběžní zájemci: Vojta Michal, 

Klára Smitková, Kuba Šmejkal, Daniel Paál, Radka Malcová 

 

3. Slack 

 

V poslední době problémy s malou aktivitou členů na Slacku. Je třeba dát alespoň malou 

reakci, aby bylo jasné, že jsme si ji přečetli či alespoň zbězně podívali; dát vědět ohledně 

schůzí 

je třeba aktualizovat slack (pro android přes google play), občas nechodí notifikace - 

každopádně, je třeba si ten Slack přinejmenším jednou týdně ručne zkontrolovat. 

 

4. Harmonogram akcí 

 

Pokud jsou termíny či deadlines studijních záležitostí (midtermy, testy, zkoušky, 

odevzdávání), je třeba tento termín do harmonogramu napsat - aktualizovat jej. 

Studenti za každý ročník doplní termíny. 

 

5. Schůze vedení IMS v LS 

 

Změní se složení lidí, kteří mohou na schůze vedení IMS. Koná se každé úterý v 11:00. Aby 

maximálně dva studenti od nás byli. 

Podnět od Báry: Studenti by ocenili přístup k více zahraničním zdrojům, jejich práce by pak 

mohly být kvalitnější. EDIT: Studentům je často vyčítán menší počet zahraničních zdrojů, 
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zvlášť v této době by vyučující mohli brát ohled. 

 

6. Zhodnocení proběhlých akcí 

a. přednáška Elišky Černovské 

 

Byla velmi zajímavá, účast slušná 

 

b. Game Night 

 

Účast nebyla tak vysoká oproti listopadu, kdo si chtěl zahrát, zahrál si, lidé vydrželi 

téměř do půlnoci. Po organizační stránce vše bez problému. 

Pokud bude současná situace ještě hodně dlouho, můžeme uspořádat podobnou 

akci i do třetice všeho dobrého. 

Je však pravda, že celý rok v online prostoru (například na rozdíl od podzimu) už 

lidem leze na nervy, a tak není podobná akce příliš “originální”. Každopádně za 

účelem neformálního pokecu. Kombinace her či a možnosti si popovídat je na 

Discordu velmi praktická. 

 

7. Nový projekt na IMS by Kuba Dolejš 

 

V rámci celého FSV: audiovizuální newsletter - Kuba Dolejš & Jan Hlaváč z IPS 

Info k projektu je na Slacku, Kuba hledá lidi, kteří by se zapojili také. Příp. zájemci napíšou 

přímo Kubovi nebo Danu Krausovi. 

 

8. Fun merch 

 

Návrhy na nový fun merch - fun trička či plátěné tašky. Jsou potřeba ještě nějaké úpravy a 

konzultace/schválení učiteli. 

 

9. Pětiboj FSV - příprava disciplíny 

 

Naše disciplína by se měla konat v dubnu. Kompetitivní formu Pětiboje však pravděpodobně 

budeme muset vypustit. Jelikož je malá pravděpodobnost, že do května budeme moct 

uspořádat prezenční/osobní klání, zájem o online akce po roce již upadá. :-( 

SIMS se může pokusit tyto akce vzkřísit, ale záleží na tom, co. Také by byla třeba stanovit 

konkrétní datum a čas, aby se mohli ostatní včas přizpůsobit. 

Vojta Michal navrhoval “fiktivní” běžeckou soutěž. 

Běžecká soutěž se nakonec uskuteční, vidíme to jako lepší variantu než další online. Tým 

spol. akcí+ ji začne připravovat, aby mohla proběhnout v dubnu. 

 

10. Plánované akce 

a. PubVíš - Daniel Paál: “Ze zimy odložen kvůli mnoha povinnostem na jaro, mohl by se 

uskutečnit někdy mezi půlkou dubna a půlkou května (rok od prvního IMS QQ), bude 

snaha vymyslet novou koncepci namísto živého vysílání na Fb a Kahootu.” Témata: 

pouze DSSE a PMSD 

Potenciální pomocníci: Kája Mrázková, Radka Malcová, (z minula) Klára Smitková 

b. přednáška o Bělorusku - předběžně se plánuje, také s paní Kolenovskou 

c. Teritoriální grilování - za měsíc bychom mohli řešit pronájem 

d. voda - již brzy bude událost, přihlašování nejdříve v květnu, limit asi 60 účastníků, 

řeka Vltava 

e. pofel s pedagogy? Akce upadla, dělal Kuba Dolejš 
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11. Různé 

a. roušky IMS - panuje obecná shoda, že se ještě budou hodit, až se opatření rozvolní 

například namísto respirátorů. Popřípadě poslouží jako odměny za soutěže 

b. Pokec se studenty - Radka Malcová (účastnivši se): Akce byla fajn, byla pokrytá na 

Instagramu (grafika snad ok), šlo o propagaci IMS 

c. Platba za IMS mikiny - definitivní deadline v pondělí 15. března; návrh: Nechat čtyři 

mikiny jako ceny? Byla by to pěkná výhra. A mohly by mít úžasný úspěch na 

seznamováku 

Také bude třeba přepočítat finální obrat - zisk/ztrátu 

d. Vojta vyhodnotí a vyhlásí sportovní výzvu, ceny pomůže zajistit Barča  

e. návrh na velikonoční akci - možné využít tematiku, “distační velikonoce”, workshop 

atd. Byl by o to vůbec zájem? Uděláme na fb anketu (Anežka) 

 

 


