
8. květnová schůze SIMSu - 17.5.2021 

 
Začátek schůze: 20:13 

Konec schůze: 21:25 

 

Přítomni: Anežka Kotková, Barbora Krempaská, Daniel Paál, Karolína Mrázková, Lukáš Filip, Michaela 

Němcová, Nick Ojo Omorodion, David Kalina, Radka Malcová, Klára Smitková, Kristýna Sluková, 

Tomáš Čevela, Jakub Šindelář, Jakub Šmejkal, Daniel Kraus, Karolína Kracíková, Peter Václavík 

Omluveni: Lukáš Drobec, Alex Cholevová, Jana Mužíková, Michal Ostrý 

Nepřítomni: Matyáš Diestler, Vojtěch Michal, Matěj Appelt, Filip Šourek, Josef Rauvolf 

 

Program schůze: 

 

1) Informace předsedkyně 

 

Projekt ombudsmana – nakonec až během příštího akademického roku, na 

podzim pak proběhnou volby 

ZOOM schůze pro studenty přijaté IMS – moderovat by měl David Emler, 

budeme se snažit propagovat (S)IMS, aby se studenti rozhodli zapsat k nám. 

 

2) Informace z AS FSV 

 

Vznikla facebooková stránka Akademického Senátu, budou se vysílat videa ze 

schůze; řešil se ombudsman (viz výše); první promoce by se měly konat v 

červnu, nejspíše v hybridním módu; rozpočet FSV UK je půl miliardy :D 

 

3) Zhodnocení akcí 

 

IMS GameNight (3) - akce byla uspořádána narychlo, nevznikla událost, a tak 

obecenstvo mimo SIMS bohužel nedorazilo 

IMS PubVíš - konala se nakonec o den později (7. 5.) kvůli Superdebatě PK. 

Účastnilo se 20 lidí, což s ohledem na rozvolnění, kdy už moc lidí doma 

nezůstává, celkem ujde. Obtížnost otázek přiměřená, účastníci si kvíz užili. 

Daniel Paál (autor otázek) děkuje spolupracovníkům (Kája Mrázková, Radka 

Malcová, Maty Diestler, Klára Smitková) za pomoc a moderování. 

 

4) Diskuse k Bělorusku 

 

Rozhovor s aktivistkou Nataljou Sacunkevičovou z lidskoprávní organizace 

Vjasna, která získala cenu Homo homini od Člověka v tísni. IMS má pokrýt 

přenos chystaného interview. Přemýšlí se, že bude prezenční po současném 

uvolnění opatření. Organizaci mají na starost Kája Kracíková a Jan Kužela. 

 

 

 

 



5) Přednáška o dění v Izraeli 

 

Kuba Šmejkal a Dan Kraus by rádi zorganizovali přednášku o současném dění v 

Izraeli vedenou Irenou Kalhousovou z Herzlova institutu, případně by se mohl 

přidat nějaký arabista (například Jakub El-Amadieh). Byla by potřeba akci 

plánovat dopředu, neboť paní Kalhousová je pracovně velmi vytížená. 

 

6) Plánované akce 

 

VZko - původní plán byl Soseň, ale byla již zaplněna, a tak jsme zarezervovali 

kemp Cíl v Samopších, kde jsme byli i minulý rok (září 2020). Mělo by se konat 

ve druhém zářijovém víkendu (10. - 12. 9. 2021) 

Teritoriální grilování - Náplavka nám neodpovídala na žádost o rezervaci, tak 

váháme mezi Stromovkou a Riegerovými sady. Zatím uvidíme, každopádně 

bychom vše měli svépomocí zorganizovat. Také nevíme, jak to bude právě s 

rezervacemi. Dostali bychom uhlí a gril, zbytek si doneseme, něco z toho nám 

proplatí AS FSV. 

IMS Voda - Trička: objednáváme od stejné firmy, která nám vytvořila speciální 

edici k 30. výročí Sametové revoluce. Máme přislíbenou podporu institutu i AS. 

Pokud pojede 60 lidí (asi max), za tričko zaplatí účastník kolem 100 Kč, možná 

méně. 

Přihlašování: mělo by se spustit koncem května. Cena ještě není stanovená, 

každopádně bude lepší stanovit předběžně nejvyšší možnou, aby pak mohla být 

jen nižší, což předpokládáme. Doufejme, že epidemiologická situace bude v tu 

dobu zanedbatelná a vše bude formalita. 

Seznamovák - v září v Sosni. Podrobněji budeme řešit na dalších schůzích. 


