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Zápis z jednání
Zpravodaj
• periodicita 1 až 2 měsíce, poprvé bude rozeslán 12. května 2006 v elektronické podobě
přibližně 1 200 registrovaným členům
• cíl: informace členům o činnosti Spolku

Bylo diskutováno dřívější rozeslání Zpravodaje kvůli pozvání na Dies Academicus (10. 5.
2006) – rozhodnuto zaslat pozvánku na Dies Academicus samostatně, Zpravodaj později
původně plánovaném termínu.
Připomínky k představenému návrhu prvního čísla Zpravodaje:
• ve složení členů Výboru Spolku jsou chyby v titulech
• data nyní řazena chronologicky, ale velmi různorodého charakteru – hezké pdf, ale
špatný web
• připomínka k úvodnímu textu „Děkujeme Vám za Váš zájem stát se členy Spolku…“
nahradit spíše „Bereme s plnou zodpovědností Vaši důvěru…“
Spolek je autonomní, je nutné se vyvarovat toho, aby texty byly formulovány z pozice
univerzity.
Možná podoba:
webová stránka
–
rozesílána emailem (do budoucna)
–
nutno vyřešit jiné třídění informací
–
některé články jsou dost dlouhé (uvést spíše krátkou informaci, nadpis a
pro podrobnější informace odkaz)
–
dobrá inspirace news-letter EUA (1 stránka v HTML, jinak vše odkazy)
pdf dokument
Přímo při registraci se registrovaných dotázat, zda chtějí přijímat Zpravodaj v HTML nebo
textové podobě.
Obsah:
• informace o zaplacení příspěvku
• linky na jednotlivé příspěvky, pokud budou
Sraz absolventů
• srazy se mohou konat všemi možnými způsoby – po fakultách, katedrách či pro celou
univerzitu
• otázka ke zvážení – má smysl pořádat setkání absolventů celé univerzity?
Databáze absolventů
1. Databáze všech absolventů
Stávající stav
• Získána data z jedné fakulty – doc. Pavlík poslal databázi aktivních absolventů FF.
• Databáze v ISu od roku 1999. Absolventi mají do ISu stále přístup, mají možnost
přeposílat si emaily z ISu na jinou schránku, z databáze v ISu se generuje databáze
emailů všech zaregistrovaných členů a vytvoří se hromadný email z adres tvaru
UČO@mail.muni.cz .
• Dr. Spáčilová má databázi absolventů Právnické fakulty v papírové podobě za 35 let,
pouze s adresami bydliště, něco podobného také s absolventy sociologie od roku 1970.
Nutno zavést všechny absolventy do ISu a zkontrolovat duplicity (zajistí MU).
2. Databáze absolventů zaregistrovaných do Spolku absolventů a přátel MU
Export dat z databáze má nyní přístupný Ing. Tikalová – zpřístupníme tento export
jednotlivým fakultám nebo jej bude mít ve správě pouze tajemník?
Důležitá je jedna databáze, ve které bude možnost výběru určité skupiny lidí podle různých
kritérií (student, absolvent, registrovaný absolvent, katedra, fakulta, apod.).

Tajemník Spolku
• Navržena Lenka Petraturová, studentka 3. ročníku PrF MU, schopna začít pracovat
pro Spolek okamžitě.
• Plat – poloviční úvazek, 8 000,- Kč hrubého za měsíc. V pokrytí platu tajemníka musí
pomoci univerzita a to tak, že Spolek bude univerzitě účtovat jisté výkony či služby a
univerzita za to bude Spolku poskytovat určitou odměnu, ze které si bude Spolek platit
svého zaměstnance.
• Smlouva – dohoda o pracovní činnosti, vypověditelná do 14 dní.
• Pracovní místo – na RMU bude kancelář Spolku k dispozici v říjnu 2006, do té doby
může tajemnice pracovat v kancelářích Odboru vnějších vztahů a marketingu
v odpoledních hodinách.
• Výbor Spolku souhlasí s přijetím a nástupem Lenky Petraturové od 2. 5. 2006.
• Připravit popis práce tajemníka Spolku (zodpovídá: výkonný místopředseda).
www stránky (http://www.rect.muni.cz/absolventi/)
Novinky
• nový design
• informace o členských příspěvcích
Logo absolventů (s odkazem na www stránku absolventů) přidat na stránky MU až ve chvíli,
kdy budou stránky na úrovni i po informační stránce (výhledově do 1-2 měsíců).
Členské karty
Dr. Šmíd a Ing. Tikalová jednali 27. 4. 2006 se zástupci GTS International:
• karta ALIVE (150,- Kč) – zamítnuto
• představa – zařídit členské čipové karty (cenu GTS ještě nestanovila), které by patřily
do rodiny věrnostních programů.
Čipové karty
Hypoteticky by mohly být k dispozici do 4-5 měsíců.
Za vlastnictví této karty by se platilo zvlášť – 2 typy členů – s kartou a bez karty.
K čemu karta slouží?
• prestižní záležitost – vizualizace členství ve Spolku
• díky čipu lze umožnit přístup do našich knihoven
• zejména možnost komunikace s partnery MU (možnost prokázání členství a získání
slev či výhod u těchto partnerů)
V současné době již máme projednány konkrétní partnery:
• Filharmonie Brno – 20 % slev
• Dům umění – 50 % slev na výstavy
• GTS navrhovalo spolupráci s nakladatelstvím Ekonomia.
Úkol – navrhnout další organizace, se kterými by mohl Spolek spolupracovat.
Hledání sponzorů a dárců
• je připravena darovací smlouva na materiální a finanční plnění
• aktivní oslovení dalších sponzorů a dárců proběhne nejdříve na podzim
Proces výběru členských příspěvků
• kontrola plateb – provede tajemník

•
•
•

validita – platí se na kalendářní rok (uvedeno ve stanovách) za členství ve Spolku, ne
za služby
členství ve Spolku zaniká dle stanov nezaplacením členských příspěvků, takže těm, co
do určité doby nezaplatí, členství zanikne
informace o placení členských příspěvků bude i ve Zpravodaji – po rozeslání
Zpravodaje bude rozeslána samotná informace o placení členských příspěvků
(přihlašovací jméno UČO je variabilním symbolem)

Znak
Současná podoba kruhového opisu
• česká verze „* Spolek absolventů a přátel * Masarykovy univerzity * “ – 2 tečky
• anglická verze „ * Alumni and Friends of Masaryk University * “– 1 tečka
V návrhu uvést 2 tečky i v anglické verzi (místo „of“ napsat tečku) a tím ji připodobnit
českému logu. Ovšem anglický název lze používat ve tvaru „Alumni and Friends of Masaryk
University“, v logu to stejné být nemusí.
Návrhy předjednané podoby znaku rozeslat emailem členům VS.
Propagace
• v Hospodářských novinách byla zveřejněna inzerce – možnost registrace do Spolku
• proběhla tisková zpráva v souvislosti se slavnostním zahájením činnosti Spolku. Mgr.
Mozga připravil kompletní archiv, kde jsou evidovány veškeré dosavadní aktivity
činnosti Spolku.
V budoucnu se obrátit na absolventy, zda mají možnost propagace Spolku (někteří
registrovaní nabízeli svou pomoc).

Dohodnuto zřízení emailových aliasů
• pro výbor Spolku (zahrnuti všichni členové VS a Ing. Tikalová)
• pro tajemníka (email by přicházel Mgr. Radimu Petraturovi a Lence Petraturové)
Termín dalšího setkání
– členové výboru se domluví emailem
Zapsala: Mgr. Silvie Kuráňová
Zápis finalizovala: Lenka Petraturová
Korigovala: Mgr. Iva Zlatušková

