VÝBOR SAPMU – REPORT 2013/01
za období 1. ledna – 30. dubna 2013
01.05.2013
01 ČLENOVÉ SAPMU
K 31.12.2012 měl spolek 243 členů, z toho 236 platících členů.
K 30.04.2013 má spolek 147 členů, z toho 138 platících členů (60,49 % roku 2012).
Za první čtyři měsíce roku 2013 se přihlásilo 8 nových členů, 104 členů (téměř 43%) ukončilo své
členství nezaplacením členského příspěvku na rok 2013 i přes opakované upozornění.
Všem členům, kteří ukončili k 31.03.2013 své členství, jsme poděkovali za podporu a požádali o zpětnou
vazbu k aktivitám a fungování spolku. Odpověděli pouze tři lidé:
> příliš často chodí e-maily (od ledna 2013 posíláme pouze 1 mail s aktualitami měsíčně)
> členovi nedošla absolventská karta (aktivita MU, jde mimo spolek, karta zaslána v následujícím měsíci)
> spolek členovi nic nenabízí (těžko něco nabízet přesvědčeným negativistům)

02 HOSPODAŘENÍ SAPMU
Stav financí k 31.12.2012: pokladna 594,00 Kč, účet 50.947,57 Kč = 51.541,57 Kč
Stav financí k 30.04.2013: pokladna 437,00 Kč, účet 78.415,57 Kč = 78.852,57 Kč
příjmy 2013: 32.500 Kč (členské příspěvky)
výdaje 2013: 5.189 Kč (2.052 Kč plošinový vozík, 2.000 Kč úprava webových stránek, 1.137 Kč toner +
kancelářské potřeby)
příjmy – výdaje 2013: 27.311 Kč
S hejtmanem JmK Michalem Haškem podepsána darovací smlouva na 50.000 Kč na Granty TGM.

03 MAJETEK SAPMU
Majetek spolku se rozrostl o plošinový vozík v ceně 2.052 Kč. Vozík budeme sdílet s ostatními
univerzitními spolky MU: www.spolek.muni.cz/aktivity/spolky-mu/smuf

04 PROVOZ SAPMU
K 31.03.2013 ukončil z pracovních důvodů své členství ve spolku i ve výboru spolku Ondrej Lunter.
Ondrej kromě spolku ukončil i ostatní brněnské aktivity (Masarykovy debaty, Demagog.cz…) a
odstěhoval se za prací na Slovensko.
Od 01.04.2013 funguje výbor v šesti lidech:
Barbora Antonová: domluva finančního daru od Michala Haška, koordinace architektonické procházky
Dana Šramková:
Eva Chovancová: aktualizace a správa webových stránek, www.spolek.muni.cz
Martin Glogar: koordinace MU týmu Wikipedie, spolková místnost, podepisování smluv, pošta…
Martin Škop: příprava a revize smluv
Tomáš Mozga: agenda spolku, hospodaření, aktualizace webu, komunikace s partnery…
V květnu se uskuteční setkání výboru a aktualizace kompetencí.
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz
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05 AKTIVITY SAPMU
Fórum – MU tým Wikipedie – Spolky MU – Fondy knihoven MU – Granty TGM – Setkání …
05A FÓRUM, www.spolek.muni.cz/aktivity/forum
Dne 06.01.2013 vyšlo speciální tříkrálové Fórum o Československu a naší státnosti.
Aktuálně chystáme Fórum na téma
> česká média (květen 2013)
> svět knihy – spisovatelé a básníci spojení s MU (srpen 2013)
05B MU TÝM WIKIPEDIE, www.spolek.muni.cz/aktivity/mu-wikipedie
Dne 13.03.2013 se uskutečnilo historicky první setkání MU týmu Wikipedie. Pod vedením zkušeného
Wikipedisty Marka Blahuše budeme na Wikipedii systematicky doplňovat informace o významných
absolventech a osobnostech Masarykovy univerzity: www.spolek.muni.cz/absolventi/osobnosti
Mezi studenty a absolventy MU aktuálně hledáme další Wiki přispěvatele. Připravujeme také manuál, jak
přispívat do encyklopedie.
05C SPOLKY MU, www.spolek.muni.cz/aktivity/spolky-mu
Od ledna 2013 naplno funguje spolková místnost v 5. patře rektorátu MU. Místnost nabízí dvě pracovní
místa, skříně pro uložení dokumentů, prostor pro uložení techniky (Spolkový fond MU = SMUF),
připojení na internet, telefon (klapka 6069), možnost tisku…
Kancelář včetně techniky SMUF sdílíme s dalšími 7 univerzitními spolky MU: AEGEE Brno, www.aegeebrno.org, Demagog.cz, www.demagog.cz, DIALOG centrum, www.dialogcentrum.cz, Halas,
www.casopishalas.cz, Masarykovy debaty, www.masarykovydebaty.cz, MUNIE, www.munie.cz,
Skandinávský dům Brno, www.skandinavskydum.cz.
Aktuálně jsme oslovili deset brněnských tiskáren s nabídkou spolupráce a získání výhodného
partnerského tisku pro celé společenství studentských spolků MU.
Chystáme vydání rádce pro legální a transparentní činnost občanských sdružení.
Aktivity SAPMU zaměřené na podporu studentských spolků prezentoval Martin Glogar dne 04.04.2013
na setkání univerzitních spolků MU.
05D FONDY KNIHOVEN MU, www.spolek.muni.cz/aktivity/mu-knihovny
Další zcela nová aktivita SAPMU zaměřená na rozšiřování fondů knihoven MU dary z celého světa.
Se čtyřmi knihovnami MU jsme uzavřeli Smlouvy o partnerství:
> Knihovna univerzitního kampusu MU, Kamenice 5, www.ukb.muni.cz/kuk/
> Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10, knihovna.fss.muni.cz
> Ústřední knihovna Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, www.ped.muni.cz/wlib/neweb/index.php
> Ústřední knihovna Právnické fakulty MU, Veveří 158/70, www.law.muni.cz/content/cs/proverejnost/knihovna/
Od listopadu 2012 stále není dořešeno partnerství s knihovnami:
> Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1, knihovna.phil.muni.cz
> Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, knihovna.sci.muni.cz
Knihovny ESF a FI nemají zájem o spolupráci a pomoc s rozšiřováním fondů.
V březnu 2013 jsme zprostředkovali dar více než 800 švédských knih ze zrušené knihovny v Uppsale
pro brněnskou skandinavistiku na MU:
www.spolek.muni.cz/udalosti/aktuality/pippi-langstrump-na-masarykove-univerzite

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz
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05E GRANTY TGM, www.spolek.muni.cz/aktivity/granty-tgm
V současné době běží tři studentské projekty podpořené Grantem TGM 2012:
> Zlepši to!, www.zlepsito.cz (programují webové stránky)
> QMU – Queer platforma MU, www.qmu.cz (13.-17.05.2013 se uskuteční Queer univerzitní týden)
> Vzdělávání a rozvoj osobnosti, lmsdobrodej.cz
SAPMU vyhlašuje Granty TGM 2013…(i přes fakt, že se k návrhu vyjádřili jen 2/6 členové výboru)
> 4.000-50.000 Kč na projekt
> celkem k rozdělení cca 80.000 Kč (členské příspěvky + dar 50.000 Kč od Michala Haška)
> dvou kolové hodnocení – I. grantová přihláška + II. osobní tří minutová prezentace projektu s diskusí
> Po 28.10.2013 uzávěrka grantových přihlášek
> Út 12.11.2013 17:00 h setkání správní rady, prezentace projektů studenty, výběr nejlepších projektů
> Pá 15.11.2013 uzavření smluv s úspěšnými žadateli

05F RYCHLOGRANTY TGM, www.spolek.muni.cz/aktivity/rychlogranty-tgm
Vyhlášení Rychlograntů TGM závisí na komunikaci a zpětné vazbě členů výboru.
05G SRAZY A SETKÁNÍ, www.spolek.muni.cz/aktivity/setkani
Dne 30.04.2013 jsme pořádali jarní architektonickou procházku centrem Brna s historikem umění
Rostislavem Koryčánkem zakončenou v Kavárně Savoy na Jakubském nám.. Akce se zúčastnilo 50 lidí.
www.spolek.muni.cz/udalosti/aktuality/porada-architektura-jako-brno
05H POZVÁNKY A KALENDÁŘ AKCÍ, www.spolek.muni.cz/udalosti/kalendar
Webové stránky SAPMU jsme rozšířili o Kalendář akcí, ve kterém informujeme o zajímavých aktivitách
Masarykovy univerzity a jejích absolventů.
06 PROPAGACE SAPMU
Ve spolupráci s Exactdesignem jsme upravili webové stránky, www.spolek.muni.cz – změnil se design
příspěvků a spodní lišty, tu nyní tvoří loga MU a všech 9 fakult, web SAPMU jsme více provázali
s univerzitními weby. Změnili a zjednodušili jsme strukturu webu a zaktualizovali obsah stránek. Nově se
objevila kategorie věnovaná absolventům MU (osobnosti a jejich projekty, absolventské srazy…).
Čeká nás kompletní doplnění anglické mutace webu, oživení facebookové stránky spolku,
www.facebook.com/SAPMU a výroba propagačního banneru. S odborem vnějších vztahů a marketingu
MU musíme domluvit komunikační strategii absolventských aktivit MU (Absolventská síť MU a SAPMU).
Spolek má nový obsah, novou náplň a aktivity, potřebujeme ho nyní zviditelnit a více otevřít dalším
absolventům MU.
07 OSTATNÍ
Pro druhý ročník literární soutěže studentů středních škol Ze šuplíku fantasie, www.suplifantasie.cz,
na téma Schrödingerova kočka domlouváme partnerství města Vídně.
Oslovili jsme děkany všech 9 fakult MU s nabídkou spolupráce a uzavření dlouhodobé Smlouvy o
partnerství. Se smlouvou souhlasí děkanka Právnické fakulty a děkan Přírodovědecké fakulty. Děkani
dalších tří fakult (filozofická, informatiky, ekonomicko-správní) projevili zájem o partnerství a požádali
o osobní setkání (uskuteční se v květnu). Zbylé čtyři fakulty (lékařská, pedagogická, sociálních studií a
sportovních studií) nechávají zatím naši nabídku bez odezvy.
Pana rektora chceme požádat o nominaci SAPMU na Cenu VIA BONA 2013, www.cenaviabona.cz,
v kategorii otevírání nových cest dárcovství. Komplexní finanční, materiální a lidská podpora SAPMU
(absolventů MU) zaměřená na tvůrčí studenty a studentské aktivity je úplnou novinkou v oblasti
dárcovství spojeného s akademickým prostředím českých univerzit. Určitě tím můžeme inspirovat ostatní
české univerzity a školy.
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz
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08 VÝHLED SAPMU 2013
> vyhlášení Grantů TGM 2013
> vyhlášení Rychlograntů TGM 2013
> aktualizace anglické verze webových stránek
> smlouvy o partnerství s knihovnami FF a PřiF
> smlouvy o partnerství s fakultami MU
> domluva partnerských tiskáren pro společenství studentských spolků MU
> vytvoření manuálu MU týmu Wikipedie
> doplňování stránek o významných absolventech a osobnostech MU na Wikipedii
> oslovení garantů studijních oborů MU – možnost rozšiřování fondů knihoven MU knižními dary
> vytvoření rádce pro studentské spolky MU
> vydání tří čísel spolkového zápisníku Fórum
> vytvoření komunikační strategie SAPMU, propagace a zviditelnění spolku
> oživení facebookové stránky
> pořádání další architektonické procházky Brnem (mimořádný zájem absolventů MU)
> pozvání Elieho Wiesela do Brna (listopad 2013)
…
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