Zasedání Výboru Spolku absolventů a přátel MU
9. 3. 2007

zápis z jednání č. 1/2007

Přítomni
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
Mgr. Radim Petratur
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Mgr. Tomáš Mozga
RNDr. Eva Janouškovcová
doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.
Mgr. Vladimír Tůma
Mgr. Marie Jílková
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

Omluveni
JUDr. Danuše Spáčilová
Mgr. Jiří Nantl
PhDr. Jan Pavlík
Přítomni mimo Výbor Spolku:
Ing. Markéta Tikalová
Mgr. Kamila Kvapilová
Lenka Petraturová

1. Úvod – představení nových členů Výboru Spolku
2. Schválení hospodářského výsledku za minulá období
3. Financování
• aktuální stav pokladny
• výběr členských poplatků
4. Služby členům Spolku
5. Další
• projednání návrhu pana Jílka jako čestného člena
• projednání návrhu přítele Spolku – PhDr. Karla Hofmannová
• možnost spolupráce se studentskými Spolky na MU

Zápis z jednání
1. Úvod
• přivítání panem rektorem prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D.,
• představení jmenovaných členů ex oficcio:
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.,
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc,
Mgr. Jiří Nantl,
• zhodnocení roku 2006,
• představení všech členů Výboru Spolku.

2. Schválení hospodářského výsledku za minulá období
• Výbor Spolku schválil hospodářský výsledek takto:
 „Hospodářský výsledek za minulá období ve výši 966,40 Kč se převádí
ve prospěch účtu Nerozdělený zisk minulých let.
 Hospodářský výsledek roku 2006 ve výši 104 823,48 Kč se taktéž
převádí z účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ve
prospěch účtu Nerozdělený zisk minulých let.“
• závěr: schválení hospodářského výsledku za minulá období schválen Výborem
Spolku.
3. Finance
• Spolek by se měl primárně zaměřit na platbu členských příspěvků v roce 2007,
• návrh rozeslání dopisu s časopisem MUNI v měsíci dubnu, s dopisem jménem pana
předsedy Spolku s výzvou k úhradě a šekovou poukázkou pro zaplacení členského
příspěvku na tento kalendářní rok,
• předložen návrh selekce členů Spolku tak, že časopis MUNI by se nemusel posílat
zaměstnancům MU, těmto členům by se poslala informace o zaplacení vnitřní poštou,
• finanční náklady rozeslání pro 1460 členů Spolku činí 35 900 Kč,
• závěr:
o členům Spolku bude rozeslána obálka v polovině dubna s dopisem
jménem pana předsedy a místopředsedy Spolku o tom, jak se Spolek
vyvíjí, co připravuje v tomto roce spolu s výzvou k úhradě členského
příspěvku,
o dopis nebude posílán členům Spolku-zaměstnancům MU, bude jim
doručen e-mail vnitřní poštou – to bude znamenat snížení nákladů na
rozesílání.
4. Služby členům Spolku
• návrh setkání členů Výboru Spolku za kratší dobu, během tří týdnů,
• diskuse ohledně důležitosti členské karty a jejích funkcí,
• shrnutí historie jednání s firmami ohledně členských karet JUDr. Šmídem, otázka
důležitosti čipu na této kartě,
• členská karta jako karta Spolku se všemi výhodami, na kterou nemusí být primárně
nabalen balíček slev, měla by se stát prestižní záležitostí členů Spolku,
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•
•
•
•
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Spolek by mohl jednat ohledně poskytnutí slev, možným partnerem by mohlo být
knihkupectví v Brně, otázkou je, kdo bude jednat s partnery,
stálo by za úvahu setkávání absolventů na jednotlivých fakultách MU, kde by Spolek
měl svůj stánek spolu s přihláškami do Spolku a informacemi o něm,
potřeba ošetřit otázku platnosti členských karet, tedy do konce kalendářního roku
stejně jako platba členského příspěvku, zvážit náklady na provoz této karty,
návrh - potřeba zveřejnit seznam platičů, resp. neplatičů,
možností dalšího poskytnutí slevy je CŽV na MU (Ing. Tikalová členkou realizačního
týmu v projektu e-shop týkající se poskytování vzdělávání formou CŽV),
Spolek by se měl primárně orientovat na MU a její služby, nejen na slevy pro své
členy, také by bylo dobré jednat s kulturními institucemi jakožto možnými budoucími
partery Spolku,
myšlenka: Spolek bude mít svůj stánek při akcích MU, kde bude podávat informace o
činnosti apod. (např. při promocích), bude zde také možnost zaplacení členství, cílem
je zviditelnění Spolku,
také je zajímavá možnost pořízení odznáčku Spolku pro jeho členy,
závěr:
o nutnost pojmenování agend, které si vezmou na starost jednotliví členové
Výboru Spolku,
o potřeba určit, kdo bude jednat za Spolek navenek – mluvčí Spolku, který
bude v kontaktu s tiskovou mluvčí na MU,
o potřeba zhotovit vzory smluv mezi Spolkem a jeho partnery,
o v dubnovém MUNI bude článek o připravovaných členských kartách
Spolku spolu s jejich ukázkou, jak budou vypadat,
o potřeba vytvořit sekce Spolku,
o každý člen Výboru Spolku by mohl nějakým způsobem propagovat
Spolek na své fakultě – to by znamenalo přenos informací,
o nutná potřeba definice cílů v roce 2007 (členská základna, realizace
základních služeb).

5. Další
• Pavel Jílek schválen Výborem Spolku jako čestný člen Spolku,
• PhDr. Karla Hofmannová schválena Výborem Spolku jako členka Spolku,
• na návrh Mgr. Tomáše Mozgy schváleno čestné členství prof. Heleny Illnerové, byla
by zde možnost zajištění jejích přednášek, na jejichž organizaci by se Spolek mohl
podílet,
• spolupráce se studentskými spolky na MU: Spolek může nabídnou přednášky
studentům, které by odpřednášeli někteří z členů Spolku, je nutné zajistit zájem ze
strany studentů, možnost konání v aule na FSS MU, Spolek také může zajistit
propagaci těchto studentských spolků,
• zvážení otázky čestného členství – nesmí to být politická záležitost,
• na zvážení, jestli Spolek může uspořádat akci jen pro čestné členy Spolku, Spolek se
může podílet jako partner na akci Dies Academicus,
• otázky zvážení propojení fakult MU se Spolkem,
• závěr:
o zamyslet se nad propagací přednášek od členů Spolku, které by mohly být
přínosem pro studenty MU – propojení Spolku se studentskými spolky na
MU,
o Spolek bude partnerem při pořádání akce Dies Academicus,

o zápis z jednání Výboru Spolku bude posílán jeho členům vždy do 14 dnů
od konání zasedání,
o otázka ustanovení sekcí na fakultách – ke zvážení,
o průběh elektronické diskuse mezi členy Výboru Spolku.

Datum dalšího zasedání Výboru Spolku stanoveno Výborem na 22. 3. 2007 v 15 hodin
v malé zasedací místnosti RMU.

Zapsala: Lenka Petraturová
Schválil: Radim Petratur

