Zápis ze schůze Studentské unie Přírodověda dne 24.1. 2013
místnost P25, Albertov 6

Přítomni: Zita Bukovská, Lucie Diblíková, David Hurný, Ondřej Krýza, Jan Kříž, Radek Luftner,
Roman Matoušek
1. Aktivity SUP v LS 2013
Zita a Lucka informovali o záměrech změnit hlavní pořadatele některých aktivit.
Deskohraní: na organizaci se bude nově podílet Ondra. Pro zatraktivnění proběhne během LS
soutěžní turnaj. SUP dále podá žádost o podporu Deskohraní z prostředků SKAS pro studentské
organizace (nákup dalších her).
Kinomol  aktivitu bude nově pořádet Radek.
Zita kontaktovala OSA a řeší možnost legálního promítání i jiných filmů, než jsou dosud
využívané dokumenty z festivalu Jeden svět. Promítání bude zpoplatněno menší částkou (cca
0,3 Kc za osobu a promítáni minimálně 150 Kc ročně), zároveň ale bude nutné platit zapůjčení
filmů od jejich distributorů.
Smlouva o pronájmu VG je v procesu schvalování na fakultě.
Výběr filmů souvisí s cílovou skupinou aktivity  integrovat také studenty Erasmu (filmy v
angličtině, titulky). Zaměření buď více k mainstreamu (vedle dokumentů i další filmy), nebo jako
“klubová” akce, případně střídání obou možností v průběhu semestru
Vedle pouhého promítání zvážíme také možnost diskuzí k filmům jako přidanou hodnotu akce
2. Členství v SUUK
V prosinci jsme nemohli získat grantovou podporu od SUUK, protože nejsme členy SUUK.
Diskuze o současné podobě SUUK, přínosech členství SUP (financování, viditelnost na fakultě)
s tím, že SUP nebude mít ambice ovlivňovat aktivně dění v SUUK (organizaci akcí, komunikaci).
Závěr: SUP podá přihlášku do SUUK a požádá o podporu činnosti v dalším kole žádostí
3. Festival “Jeden svět” na fakultě
SUP kontaktovali studenti, kteří budou letos festival na fakultě pořádat. SUP jim poskytne
podporu v šíření informací a další rady a doporučení.
4. Světoběžník
V lednu byla v probíhajícím zkouškovém malá účast, v únoru bude již v semestru přednáška o
Gruzii, v březnu pravděpodobně přednáška kolegy Mikeše. Obecně do Světoběžníka hledat jak
zkušené mluvčí, tak studenty, kteří ještě takto neprezentovali.

5. Lančmeet
V unoru setkání nebude, Lucka na letní semestr domluví rezervaci seminární místnosti chemie.
Se SKAS bude projednána možnost spojení Lančmeetu s “oficiálním” setkáváním studentských
senátorů se studenty.
6. Albertovské stráně
Letošní brigáda je predběžně plánována na květen. Nebudou se již kácet stromy, spíše proběhne
první kosení. Honza komunikuje s OSBI a Frouzem, dolaďuje náplň brigády. Lucka připraví
vhodný plakátek, promyslí další formy propagace.
7. Běh do albertovských schodů
Akci zorganizuje David, předběžně v dubnu (semestr, již dobré počasí) s podporou Lucky
(grafika).
8. Web
Zita začala připravovat web, Lucka pomůže s jeho grafickou úpravou tak, aby mohl být začátkem
semestru spuštěn a propagován v mailu všem studentům přes studijní oddělení. Na webu bude
také nabídka aktivit pro dobrovolníky.
9. Místnost SUP, zajištění podpory dalších spolků
V únoru bude vedením fakulty rozhodnuto, zda dostane SUP k dispozici místnost a tiskárnu. V
případě získání těchto prostředků bude nutné dořešit vztah SUPu k většinou neformálním
studentským spolkům, které budou využívat služeb tiskárny (např. členství některých osob ze
spolků v SUP, odkazem na webu apod.).
10. Nábor členů
Je nutné jasně formulovat přínosy členství v SUP, aby byla zajištěna kritická velikost organizace.
Zvažovány budou možnosti speciálních akcí jen pro členy (party, výlety), zprostředkování brigád
na fakultě pro schopné, osvědčené členy.
Další možností je propojit nábor s velkou akcí pro studenty (a nižším poplatkem pro členy),
kterou by případně šlo propojit s již spontánně probíhajícími akcemi na chemii (maškarní, noční
labytint apod.).
11. Členský poplatek
Schválen roční členský poplatek 10 Kč, který bude odpuštěn členům, kteří aktivně pořádají
spolkové aktivity. Agendu zajišťuje tajemník.

Zapsal: Roman Matoušek, 24.1.2013
Zkontrolovala: Zita Bukovská, 31.3.2013

