VÝBOR SAPMU 2012/04 – INFO
29. srpna 2012
I. Členové SAPMU
> k 29. srpnu 2012 má spolek 221 členů
> zapojování členů do utváření spolku (Jaroslav Čada správa facebooku, Barbora Antonová akce …)
> prosíťovávání členů prostřednictvím FÓRA – prezentace aktivit absolventů, diskuse nad tématy…
> oslovení akademiků, univerzitní poštou zaslání FÓRUM č. 2, téma Ideální univerzitní pedagog
> Jak oslovit, zaujmout a získat další členy?
II. Propagace SAPMU
> Kde a jakým způsobem prezentovat SAPMU?
> nutná revize webu, sepsání požadavků na úpravy, doplnění… pro Exactdesign
> školení práce s redakčním systémem Wordpress
> Facebook: správa Petr a Jaroslav Čada
III. výbor SAPMU (kdo co)
> nutné se co nejdříve v září sejít a osobně řešit agendu spolku
> téměř nulová komunikace nás paralyzuje, stagnujeme
Co může Tomáš udělat pro zlepšení komunikace?
> Eva: technické věci (tiskárna…), web, databáze členů…
> Martin G: administrativa…
> Martin Š: smlouvy
> Ondrej:
> Petr: propagace
> Tomáš: komunikace se členy, finance, Granty TGM, FÓRUM… (velice rád část agendy předám)
> Zdeněk:
IV. Zázemí a administrativa SAPMU
> dlouhodobou realitou je nulová podpora SAPMU ze strany MU, smlouva bude jen cár papíru
> studentské spolky možná získají zázemí na Komenského nám. 2, SAPMU sídlí ve skladišti na RMU
> potřebujeme získat prostor pro zázemí spolku (uložení archivu, majetku, techniky…) dostupné členům
varianta A: studentská místnost na FSS (Joštova 10), psal jsem Janu Martinkovi, zatím bez odezvy
varianta B: místnost Spolku přírodovědců na PřF (Kotlářská 2)
varianta C: oslovení Radima Jančury, zda by zázemí pro aktivní občanskou společnost mohlo
vzniknout v Domě pánů z Lipé na nám. Svobody
Jakou variantu preferujete? V jakém pořadí zkoušet domlouvat?
> navrhuji pro spolek pořídit barevnou laserovou tiskárnu se skenerem, investice cca 4.800 Kč
do přílohy připojuji průzkum aktuální nabídky tiskáren - šest variant sepsaný Evou
tiskárnu potřebujeme pro operativní tisk dokumentů, administraci Grantů TGM a může sloužit studentům
Jakou tiskárnu pro spolek pořídíme?
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz

1

V. Finance a rozpočet SAPMU k 29. srpnu 2012
příjmy: 51.255,50 Kč (221 členských příspěvků)
výdaje: 13.686,00 Kč (valné shromáždění, grafika TGM, nový web, krabice archiv)
rozdíl: 37.609,50 Kč
zůstatek na účtu: 92.347,01 Kč
plánované výdaje:
40.000-50.000 Kč granty TGM
5.000 Kč baner SAPMU
1.000 Kč administrativa SAPMU
…
> dalším zdrojem příjmů může být obchůdek spolku a burza knih (máme živnostenské oprávnění)
podklady k diskusi jsem poslal na konci června, dosud zareagovala jen Eva

VI. FÓRUM
> první číslo vyšlo 18. srpna 2012, cílem je prosíťovávat členy/absolventy, prezentovat jejich aktivity a
postupně je více zapojovat do dění spolku
> přišlo zatím pět reakcí (Barbora Antonová, Jaroslav Čada, Zdeněk Moravec, Vlastimil Ondra, Ondřej
Schneider)
> FÓRUM č.2 bych rozeslal univerzitní poštou všem akademikům MU, třeba se někdo ke spolku připojí
možná podoba dalších čísel:
č.2 září: téma Ideální univerzitní pedagog, Miloš Štědroň, Janáčkovo/Hudební Brno, absolventi (MŠ)
č.3 říjen: téma Leo Eitinger, univerzita za války, ICRC, absolventi (Barbora Antonová, Tomáš Kára)
č.4 listopad: téma Granty TGM – prezentace projektů, Půl roku v Koreji (Jan Blinka), absolventi ()
č.5 prosinec: téma Masaryk, kultura veřejné diskuse, dárky pro trojí radost, absolventi ()
VII. Aktivity spolku září-prosinec 2012
> ?? setkání výboru SAPMU
> ?? školení práce s redakčním systémem Wordpress
> sobota 15. září 2012 10:00-17:00 hod. Leo Eitinger: Dny Evropského dědictví v Lomnici u Tišnova
výlet/setkání členů SAPMU
Barbora Antonová, Tomáš…
> neděle 30. září 2012 24:00 hod. uzávěrka Grantů TGM
> kolem 11.-14. října 2012 otevření ICRC, Nemocnice u sv. Anny
Tomáš…
> středa 17. října / čtvrtek 18.10. / pátek 19.10. / čtvrtek 25.10. / pátek 26.10. 16:00-18:00 hod.
setkání se členy správní rady SAPMU, výběr studentských projektů pro podporu Granty TGM
ideálně všichni
> čtvrtek-pátek 8.-9. listopadu 2012 konference k 100. výročí narození Leo Eitingera
Barbora Antonová …
> sobota 10./17./24. listopadu 2012 Setkání absolventů FSS
setkání ministrů (Ondřej Liška, Petr Fiala)…
Zdeněk Ručka …
> úterý 18. prosince 2012 17:00-19:00-??:?? hod. valné shromáždění spolku
klub Divadla Husa na provázku + večer k výročí úmrtí Václava Havla
ideálně všichni
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