VÝBOR SAPMU – REPORT 2013/02
za období 1. května – 31. srpna 2013
03.09.2013
01 ČLENOVÉ SAPMU
K 31.12.2012 měl spolek 243 členů, z toho 236 platících členů.
K 31.08.2013 má spolek 157 členů, z toho 148 platících členů (64,61 % roku 2012).
Přes léto přibylo 10 nových členů.

02 HOSPODAŘENÍ SAPMU
Stav financí k 31.12.2012: pokladna 594 Kč, účet 50.947,57 Kč = 51.541,57 Kč
Stav financí k 31.08.2013: pokladna 0 Kč, účet 130.055,57 Kč = 130.055,57 Kč
příjmy 2013: 84.250 Kč
(34.250 Kč členské příspěvky, 50.000 Kč dar hejtmana JmK Michala Haška)
výdaje 2013: 5.736 Kč
(2.052 Kč plošinový vozík, 2.000 Kč úprava webových stránek, 1.684 Kč toner + kancelářské potřeby)
příjmy – výdaje 2013: 78.514 Kč

03 MAJETEK SAPMU
Nebyly uskutečněny žádné nové investice.
04 PROVOZ SAPMU
Členy SAPMU jsme vyzvali k aktivnímu zapojení do vedení spolku. Nové vedení se bude volit
v listopadu na valném shromáždění. www.spolek.muni.cz/udalosti/aktuality/hleda-nove-vedeni-spolku
Eva Šebestová se chystá na mateřské povinnosti. Správu webu a další převzal Zdeněk Moravec.
05 AKTIVITY SAPMU
Fórum – MU tým Wikipedie – Spolky MU – Fondy knihoven MU – Granty TGM – Setkání …
05A FÓRUM, www.spolek.muni.cz/aktivity/forum
Nevyšlo žádné nové číslo.
05B MU TÝM WIKIPEDIE, www.spolek.muni.cz/aktivity/mu-wikipedie
Marek Blahuš připravuje pro MU tým Wikipedie manuál s praktickými radami, jak doplňovat informace na
Wikipedii. Cílem je sjednotit podobu všech Wiki stránek o Masarykově univerzitě a osobnostech MU.
05C SPOLKY MU, www.spolek.muni.cz/aktivity/spolky-mu
Kancelář včetně techniky SMUF sdílíme s dalšími 8 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, Studentské jaro, www.studentskejaro.cz.
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05D FONDY KNIHOVEN MU, www.spolek.muni.cz/aktivity/mu-knihovny
Uzavřena spolupráce se 6 knihovnami MU: KUK, ÚK FF, ÚK FSS, ÚK PedF, ÚK PrF, ÚK PřiF.
Ústřední knihovně Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1, byla předána první část daru švédských knih
pro brněnskou skandinavistiku:
> 459 knih v ceně 22.665 Kč (dar Ulleråkers sjukhusbibliotek)
> 90 knih a 1 sada CD v ceně 5.820 Kč (dar Ivy a Tomáše Mozgových)
Další švédské knihy budou předány knihovně FF MU v září 2013.
05E GRANTY TGM, www.spolek.muni.cz/aktivity/granty-tgm
K 05.05.2013 jsme vyhlásili Granty TGM 2013, www.spolek.muni.cz/udalosti/aktuality/vyhlasuje-granty-tgm-2013
> 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
Do přílohy je připojena závěrečná zpráva projektu QMU – Queer platforma MU, www.qmu.cz, který se
uskutečnil na MU ve dnech 13.-17.05.2013.
Dva studentské projekty podpořené Grantem TGM 2012 se stále realizují:
> Zlepši to!, www.zlepsito.cz
> Vzdělávání a rozvoj osobnosti, lmsdobrodej.cz
05F RYCHLOGRANTY TGM, www.spolek.muni.cz/aktivity/rychlogranty-tgm
V roce 2013 nebudou vyhlášeny.
05G SRAZY A SETKÁNÍ, www.spolek.muni.cz/aktivity/setkani
letní prázdniny
05H POZVÁNKY A KALENDÁŘ AKCÍ, www.spolek.muni.cz/udalosti/kalendar
Pravidelně informujeme o zajímavých aktivitách Masarykovy univerzity a jejích absolventů.
06 PROPAGACE SAPMU
Luděk Eyer kreslí pro SAPMU plakát „Skutečné dobrodružství!“ / „The real advanture!“

07 OSTATNÍ
O spolupráci se SAPMU projevilo zájem 5/9 fakult MU: ekonomicko-správní, filozofická, informatiky,
právnická a přírodovědecká. Se všemi (kromě informatiky) byly uzavřeny smlouvy o partnerství.
Dne 10.09.2013 bude uzavřena smlouva s MU o využívání spolkové místnosti v budově rektorátu.
Pro tři výherce druhého ročníku literární soutěže studentů středních škol Ze šuplíku fantasie,
www.suplifantasie.cz, na téma Schrödingerova kočka jsme domluvili návštěvu města Vídně. Studenti
(Jakub Hrdina z Prahy, Eva Bartáková z Klobouk u Brna a Berenika Součková z Tábora) spolu
s organizátory soutěže navštíví Vídeň ve dnech 04.-06.09.2013. Vítězné povídky přeložil z češtiny do
němčiny pro SAPMU Petr Pytlík.
Pan rektor nominoval 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.
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08 VÝHLED SAPMU podzim 2013
> Jak žilo Brno za nacistické okupace
úterý 10.09.2013 17:00-19:00 h, Brno, Dominikánské nám., sraz před Novou radnicí
Po mimořádně úspěšné jarní procházce po brněnské architektuře s Rostislavem Koryčánkem zveme na
další putování Brnem. Tentokrát nás historici Alexandr Brummer a Michal Konečný provedou po
brněnských lokalitách spojených s dobou nacistické okupace. Atmosféra Brna „pod hákovým křížem“
bude vykreslena na časové ose vedoucí od obsazení k osvobození. Budou představena místa spojená s
nacistickými koncentračními a internačními tábory, úřadovnami gestapa, okupačními úřady, českou
kolaborací, válečnou výrobou, holocaustem Židů, Romů a homosexuálů, propagandou, germanizací
města i stavebními či památkovými zásahy v duchu národního socialismu. Zastavíme se na místech,
která jsou spojená s konkrétními historickými událostmi, jako byla návštěva Adolfa Hitlera, 17. listopad
1939, odsun Židů, bombardování nebo osvobození Rudou armádou...
Procházku Brnem zakončíme v kavárně Dvorek pod Petrovem (19:00-21:00), www.kavarnavbrne.cz
> EXPERTI: Jak založit a řídit firmu?
radí Student podnikatel roku 2009 František Churý, Core International s.r.o., Accorta Institute s.r.o.
středa 09.10.2013 17:00-19:00 h, Brno, Lipová 41a, Ekonomicko-správní fakulta MU
EXPERTI je nový formát workshopů a seminářů, jehož cílem je přinášet na akademickou půdu MU
cenné zkušenosti z praxe v nejrůznějších oborech. Semináře umožní sdílet zkušenosti a know-how,
možnost ptát se, diskutovat, řešit konkrétní problémy. Prohloubí se interakce a spolupráce mezi studenty
s absolventy MU. Pozitivní vzory snad pomohou motivovat studenty k větší odvaze a tvůrčí aktivitě.
> pondělí 28.10.2013 uzávěrka grantových přihlášek Granty TGM 2013

> Setkání správní rady SAPMU
úterý 12.11.2013 17:00-19:00 h, Brno, místo bude upřesněno
prezentace studentských projektů žádajících podporu Grantů TGM 2013, výběr nejlepších projektů a
rozdělení finanční podpory
> The Freedom Lecture 2013 – Bernard-Henri Lévy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bernard-Henri_L%C3%A9vy
pondělí 18.11.2013 16:30-18:00-20:00 h, Brno, Moravské nám., Kino Scala
U příležitosti Mezinárodního dne studentstva, jediného mezinárodního dne, který má původ v České
republice (Československu), zakládáme novou tradici přednášek a setkání s významnými světovými
myslitely. Tzv. Freedom Lecture mají každoročně inspirovat studenty a českou společnost, mají nám
pomoci přemýšlet o naší identitě, našem lidství a povzbudit naše aktivní občanství a zájem rozvíjet v tom
dobrém a nejlepším slova smyslu Českou republiku, Evropu, svět, ve kterém žijeme.
Kdo jsme? Odkud a kam směřujeme? Jaká je naše identita? V jakém světě a společnosti žijeme?
Jaké jsou naše hodnoty? Co přesně znamená svoboda a lidství a jak si jich vážíme?
Jak funguje svobodná společnost? Je to jen ideál nebo to může být i realita?
Jaké máme možnosti, naděje a vize hodnotnějšího lidství a lepšího světa?
Jak je to s naším antisemitismem třicet let po Oslo Declaration 1983?
Pozvání do Brna přijal jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů současnosti, zakladatel
Nouveaux philosophes Bernard-Henri Lévy. BHL společně s Leo Eitingerem, Elie Wieselem a dalšími
dvanácti mysliteli je signatářem Oslo Declaration 1983, která vznikla v červnu 1983 u příležitosti prvního
mezinárodního slyšení o antisemitismu pořádaném The Nansen Committee.
Akci podpořila MU stipendiem ve výši 50.000 Kč. V současné době domlouváme leteckou dopravu pana
Lévyho z Paříže do Brna a zpět, program návštěvy, další partnery a zdroje financí.
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> CESTA NA MĚSÍC
Deváté valné shromáždění SAPMU s pozorováním Měsíce a noční hvězdné oblohy
čtvrtek 21.11.2013 17:00-20:00 h, Kraví hora 2, Hvězdárna a planetárium Brno, www.hvezdarna.cz
17:00-17:15 shrnutí aktivit a hospodaření spolku v roce 2013, schválení hospodaření za rok 2013
17:15-17:30 diskuse nad úpravami stanov (dle nového Zákona č. 68/2013 Sb.), schválení stanov
17:30-18:30 volba předsedy spolku na období 2013-2015
volba výboru spolku na období 2013-2015
volba poloviny členů správní rady na období 2013-2017
volba čestných členů SAPMU
prezentace plánovaných aktivit SAPMU na rok 2014
schválení výše členských příspěvků na rok 2014
schválení rozpočtu na rok 2014
18:30-19:00 otázky, komentáře, připomínky, doporučení, diskuse nad fungováním spolku
19:00-20:00 prezentace brněnské hvězdárny Jiřím Duškem, pozorování Měsíce a noční hvězdné oblohy
neformální setkání přátelů s přáteli
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