VÝBOR SAPMU 2012/05 – ZÁPIS
8. října 2012 18:00-20:00 hod.
Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a

Přítomni: Martin Glogar, Martin Škop, Tomáš Mozga, Zdeněk Ručka
Omluveni: Eva Šebestová, Ondrej Lunter, Petr Soukeník
I. Členové SAPMU
> k 8. říjnu 2012 má spolek 226 členů
> cca 40 lidí nereaguje na dopisy a stále neaktualizovalo své kontaktní údaje a neudělilo souhlas se
zveřejněním svého jména na webu SAPMU
> dvoum členům na požádání ukončeno členství a vrácen členský příspěvek 2012 (400 Kč)
> ze členských příspěvků jsme získali 52.500 Kč
> členům nabídnuta dvě říjnová představení Divadla Husa na provázku za 100 Kč

II. Granty TGM
> přihlášeno 12 studentských projektů (všechny žádosti došly v ne 30. září)
> setkání správní rady 25.10. 16:00-18:00 uskutečnit bez účasti studentů
> členům poslat žádosti a podklady v předstihu (Tomáš), finální hodnocení proběhne až 25.10.
> doporučujeme studentské projekty podpořit částkou 50.000 Kč
> místo setkání: CZS / malá zasedačka RMU / Dům umění / Klub Paleček / Kabaret Špaček …
> pá 26.10. příprava smluv
> st 31.10. / čt 1.11. podepsání smluv
> pá 2.11. zaslání grantového příspěvku na bankovní účty příjemců
III. Propagace SAPMU
> potřeba SAPMU zviditelnit na nejrůznějších akcích, promocích, setkáních…
> prezentace SAPMU v rámci Masarykových debat (Ondrej)
> prezentace SAPMU v rámci Husa klubu… (Tomáš)
> dobré výrobit rolap: cca 2.000 Kč + práce grafika
Zdenda zjistí info o graficích, Tomášův tip: Jakub Jíra a Atelier Simpléz www.simplez.cz
Zdenda zjistí info o výrobě - kde a za kolik (do pá 19.10.)
Tomáš připraví návrh textu k diskusi (do pá 19.10.)
> nutná revize webu, sepsání požadavků na úpravy, doplnění… (zpětná vazba do st 31.10.)
> kdy uskutečnit školení práce s redakčním systémem Wordpress?
> jak nyní funguje správa a aktualizace facebooku?
IV. Zázemí a administrativa SAPMU
> dne 18. září informován rektor MU o aktivitách SAPMU a požádán o pomoc s nalezením místnosti pro
zázemí SAPMU, prostor, který bude jednoznačně reprezentovat postoj MU ke svým absolventům
> 25. září diskustován požadavek SAPMU na vedení MU, nyní je v kompetenci kvestora
> ideální propojit zázemí SAPMU se zázemím MUNIE a ostatních univerzitních spolků
možnost sdíletí tiskárny, projekční techniky, kamery, diktafonu, majetku…
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz
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V. Finance a rozpočet SAPMU k 8. říjnu 2012
příjmy: 52.560,84 Kč (226 členských příspěvků, banka)
výdaje: 16.729,00 Kč (valné shromáždění, grafika TGM, nový web, krabice archiv, tiskárna)
rozdíl: 35.831,84 Kč
zůstatek na účtu: 90.788,35 Kč
plánované výdaje:
50.000 Kč granty TGM
4.000 Kč baner SAPMU
1.000 Kč administrativa SAPMU
VI. FÓRUM
> FÓRUM č.2 vyšlo 18. září, 1200 ks distribuováno po fakultách MU
dosud vyšlo:

1: Fórum, Granty TGM, Brněnská sedmikráska, Nuda v Brně, Vikinská hra Kubb, O naší identitě, Letní čtení
2: Ideální univerzitní pedagog, Miloš Štědroň, Brňané, kteří inspirují, Nadace Veronica, Tipy na září a říjen

možná podoba dalších čísel:
č.3 říjen: Rozdělení Československa, Leo Eitinger, absolventi MU (Barbora Antonová, Michal Konečný),
Kabinet Havel, Tipy na listopad
č.4 listopad: Média a demokracie, Masarykovy debaty, Granty TGM, Tipy na prosinec
č.5 prosinec: Půl roku v Koreji (Jan Blinka), dárky pro trojí radost, Tipy na Vánoce a leden
č.6 leden: Dvacet let České republiky
VII. Aktivity SAPMU říjen-prosinec 2012
> pondělí 8.10. – pondělí 10.12. Evropa rozervaná nebo sjednocená?
Rakouská knihovna v přednáškách
> sobota 20.10. 14:00-22:00 Sraz brněnských biologů 2002-2007
www.sci.muni.cz, Botanická zahrada, Přírodovědecká fakulta MU na Kotlářské, Café Práh (Zdeněk)
> čtvrtek 25.10. 16:00-18:00 hod. správní rada SAPMU, Granty TGM výběr projektů
www.kavarnavbrne.cz, Kavárna Dvorek pod petrovem (ideálně všichni)
> čtvrtek 25.10. 16:00-18:00 hod. Geert Mak v Brně
www.barrister.cz, FSS MU Joštova 10, ()
> úterý 6.11. 17:00 hod. Masarykova debata
www.masarykovydebaty.cz, FSS MU Joštova (Ondrej)
> úterý 6.11. 18:00-20:00 hod. Brno romano aneb Jak se žije romské komunitě v Brně?
www.husaklub.cz, Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 (Tomáš)
> čtvrtek-pátek 8.-9.11. Leo Eitinger: konference ke 100. výročí narození psychiatra a humanisty
www.eitinger.cz, MU Komenského 2, Umělecko průmyslové muzeum (Barbora Antonová)
> sobota 24.11. 17:00 hod. Benefiční aukce uměleckých děl Nadace Veronica
www.nadace.veronica.cz, Besední dům (Jasna Flamiková)
> úterý 18.12. 17:00-20:00 hod. Procházka českým komiksem – valné shromáždění SAPMU
www.dum-umeni.cz, Dům umění města Brna (Tomáš, Barbora Antonová)

Zapsal Tomáš Mozga
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz
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