Zápis ze sněmu Studentské unie Přírodověda
konaného dne 19.6.2014, Albertov 6, Praha 2

Přítomni: Z. Bukovská, L. Diblíková, D. Hurný, J. Kříž, T. Kup, R. Lüftner, R. Matoušek, L.
Mauleová, N. Novotná
Hosté: E. Babiak

Program sněmu:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

pozitivni sladké překvapení
volba zapisovatele
schválení programu
shrnutí akcí roku 2013/2014
krátké shrnutí průběhu Albertova slackline festivalu
hospodaření za rok 2013/2014, stav financí a vyhlídky do budoucna
webové stránky
doplňovací volby do předsednictva, komise, delegátů
plány na rok 2014/2015
SUPy roku
různé

Zapisovatelkou byla zvolena Bukovská.
Program byl schválen ve výše uvedeném znění.
Diblíková stručně shrnula akce celého akademického roku 2013/2014 a následně předala
slovo jednotlivým zodpovědným osobám.
Deskovečer uvedla Mauleová: nyní organizuje J. Reyňák, nové hry nakoupeny za finanční
příspěvek SKAS, akce probíhala i v zimním zkouškovém období, povedl se první Bang turnaj,
výherci obdrželi poukázky na deskové hry, plánuje se organizace celosemestrálního turnaje,
tak aby se mohlo zúčastnit více hráčů, kteří nebudou vázáni na jediný termín, návštěvnost
akce bývá cca 25 osob.
Kinomol uvedl Lüftner: koná se cca 34krát za semestr, návštěvnost kolísá od cca 12 osob
do téměř plné posluchárny, rezervy v propagaci, po filmu Mizející ryby proběhla velmi plodná
diskuze, v budoucnu se do organizace přidá Babiak. Diblíková podporuje propagaci i mimo
fakultu. Kříž se dotázal, zda jsou filmy promítány v angličtině pro možné zapojení Erasmus
klubu. Diblíková odpověděla, že pokud jsou, je informován Erasmus klub a zváni studenti.
Novotná navrhla využití filmů produkce AlternativeNOW pro zpestření nabídky.

Světoběžník uvedla Diblíková: účast vždy vysoká, nicméně pro další přednášky je třeba
hledat přednášející.
Z jednorázových akcí se SUP podílel v roce 2014 na Studentském Majálesu menší měrou.
Kříž shrnul letošní organizaci Albertovských strání. Proběhl 6.ročník brigády, informovalo o
ní iForum a zpráva na fakultním webu, od léta 2013 se o stráně stará jeden z pracovníků
botanické zahrady, na jaře i na podzim proběhla výsadba stromů, SUP platil občerstvení pro
účastníky brigády.
Hurný komentoval průběh Albertovských schodů: letos se konal 2.ročník, i přes nepříznivé
počasí se zúčastnilo cca 25 osob, včetně závodníků z 1.LF a MFF, nově byl zařazen běh v
kostýmu, výsledky byly z organizačních důvodů vyvěšeny se zpožděním, ceny budou předány
v blízké době, pro příští ročník třeba počítat se stanem také nad schody a více hlídačů, kteří
neumožní přístup neběžců v době závodu, ceny poskytlo OVV PřF, medaile byly zajištěny z
financí SUP.
Novotná shrnula průběh Albertov Slackline Festivalu: akce je vedena jako kulturní, letos
zařazena do programu Rektorského dne, 2.ročník se s ohledem na počasí povedl, účast
dokumentuje na 300 podpisů na podpisových arších sebraných než začalo pršet, k tomu
množství lidí, kteří nevyzkoušeli slackline, trickline i highline exhibice velmi úspěšná, vysoký
ropzočet akce je daný vysokými náklady na zábor ulice, umístění dopravního značení,
mobilních WC atp., finance získal SUP od Sociální komise UK, Studentské unie UK, SKAK
PřF UK a využil i významnou část vlastního rozpočtu, od vystupujících i účastníků byl
zaznamenán velmi pozitivní ohlas. Na závěr byla diskutována možnost přípravy dalšího
ročníku a kde shánět finance.
Hospodaření SUP komentovala Diblíková při pohledu na transparentní účet SUP vedený u
Fio banky: stále nedorazily peníze ze SUUK a Soc. komise UK, proto byly využity půjčky od
fyzických osob.
Webové stránky SUP by se měly výrazně zaktualizovat, každý je zodpovědný za průběžnou
aktualizaci vlastní akce, dále je třeba web prolinkovávat na FB a dále.
Volby do orgánů SUP proběhnou opět na podzim, Diblíková oznámila, že se pro další období
nechystá kandidovat na post prezidentky.
Pro rok 2014/2015 se počítá s pokračováním všech aktivit, které se konaly v akademickém
roce 2013/2014. Znovuobnoven by měl být LančMeet (první 1.10.2014), o což se postará
Mauleová. Mauleová navrhla i novou akci zatím pracovna nazvanou Jam, která by se konala
pravděpodobně jednou měsíčně, večer, umístění možné na Viničné nebo v 1.patře A6.
Diblíková by ráda připravila šifrovačku/labyrint pro cca 100 osob, které by soutěžily v týmech.
Akce by se měla konat na podzim, pomoc s organizací přislíbili Novotná a Kup.
SUP roku nebyl předán, vzhledem k nepřítomnosti člena, který měl být oceněn.
Různé 
Zapsala Z. Bukovská, 19.6.2014
Ověřila L. Diblíková, 21.6.2014

