VÝBOR SAPMU – REPORT 2014/01
uktuální dění ke dni 21. 10. 2014
01 ČLENOVÉ SAPMU
K 31.12.2013 měl spolek 176 členů, z toho 156 platících členů.
K 21.10.2014 má spolek 167 členů, z toho 147 platících členů (94,23 % roku 2013).
Trend: Dnešní SAPMU oslovuje především mladé ročníky narozené mezi lety 1976-1988.

02 HOSPODAŘENÍ SAPMU
Stav financí k 31.12.2013: pokladna 0 Kč, účet 128.461,57 Kč = 128.461,57 Kč
Stav financí k 21.10.2014: pokladna 0 Kč, účet 107.940,66 Kč = 107.940,66 Kč
příjmy 2014: 49,746,09 Kč
(34.397,60 Kč členské příspěvky, 10.000 Kč dary, 5.348,49 Kč vráceno z grantů TGM)
výdaje 2014: 70.267,00 Kč
(267 Kč provoz, 60.000 Kč granty TGM 2014, 10.000 Kč Filmový festival Fakulty informatiky)
příjmy – výdaje 2014: -20.520,91 Kč
Trend: Mezi členy SAPMU se nově objevují absolventi MU žijící dlouhodobě v zahraničí.
Právě zahraniční členové SAPMU posílají členské příspěvky navýšené o dobrovolné dary, jsou také
nejvíce otevření podporovat studentské projekty formou grantů TGM.
03 MAJETEK SAPMU
Nebyly uskutečněny žádné nové investice.
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz
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04 PROPAGACE SAPMU
Členům SAPMU jsme pravidelně 1x měsíčně posílali pozvánky a informace formou e-mailu.
Na doporučení členů vydává SAPMU od jara elektronický newsletter prostřednictvím MailChimp,
http://mailchimp.com/ Texty jsou doplněné o grafiku. Skvělým nástrojem je podrobná statistika čtenosti
jednotlivých vydání newsletteru: kdo, kdy, odkud, kolikrát atd.
N01 2014-04-29 SAPMU architektura Zábrdovic: oslovilo 33,6 % členů
N02 2014-06-16 SAPMU 10 let existence: oslovilo 45,0 % členů
N03 2014-08-27 SAPMU letní vzpomínky: oslovilo 38,1 % členů
Člen spolku Ondřej Zahradníček napsal do Revue Universitas 2014/03, http://universitas.muni.cz/
článek o ativitách SAPMU. Velké poděkování za pomoc s propagací.
Nějaká zpráva o SAPMU má také vyjít v časopise Absolvent 2014/2015
www.absolventi.muni.cz/tiskoviny/casopis-archiv
05 AKTIVITY SAPMU
Setkání – Granty TGM – MU tým Wikipedie – Spolky MU – Fondy knihoven MU …
05A SRAZY A SETKÁNÍ, www.spolek.muni.cz/aktivity/setkani
2014-05-03 Patnáct let s Mendelem, setkání absolventů oboru Molekulární biologie a genetika 19992004 deset po absolutoriu v rodném domě Johanna Gregora Mendela v Hynčicích
2014-05-06 Tajemné Zábrdovice, architektonická procházka Brnem s historikem umění Rostislavem
Koryčánkem a knězem Janem Hanákem
2014-05-08 Divadelní skupina SveTr poprvé navštívila Uppsalu s divadelním představením Sannas
sanna jag od švédského dramatika Rasmuse Lindberga
2014-11-17 Švédská solidarita & česká svoboda, zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch
navštíví Brno u příležitosti 25. výročí Sametové revoluce na pozvání SAPMU, veřejná diskuse se
studenty a absolventy MU
2014-11-?? Valné shromáždění SAPMU
2014-11-29 Česká wikikonference 2014,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Konference/Wikikonference_2014
05B GRANTY TGM, www.spolek.muni.cz/aktivity/granty-tgm
V pondělí 3. 3. 2014 se sešla správní rada SAPMU, vybrala 5 studentských projektů z 31 přihlášených a
doporučila je podpořit celkovou částkou 60.000 Kč.
1) SYRECZECH, česko-syrská spolupráce, https://www.facebook.com/syreczech (16.000 Kč)
2) Spolu out, workshopy o sekundárním coming outu pro učitele, www.qmu.cz (15.000 Kč)
3) Úsměv všem, zlepšení kvality života pacientů, https://www.facebook.com/Usmevvsem (12.000 Kč)
4) (Ne)vážně o dějinách, akce Masarykových historiků, www.phil.muni.cz/wmas (9.000 Kč)
5) Skok po OSE, filmový dokument Miroslava Vlčka o autorských právech (8.000 Kč)
Granty TGM 2015 vyhlásíme nejspíš 17.11.2014 s uzávěrkou na konci února 2015.
Granty TGM mají velmi pozitivní ohlas od studentů MU.

05C MU TÝM WIKIPEDIE, www.spolek.muni.cz/aktivity/mu-wikipedie
Marek Blahuš s kolegy chystá 6. Českou wikikonferenci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Konference/Wikikonference_2014
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05D SPOLKY MU, www.spolek.muni.cz/aktivity/spolky-mu
Martin Glogar reprezentoval SAPMU dne 14. 10. 2014 na setkání univerzitních spolků MU.
Připomněl možnost využití spolkové místnosti na rektorátu, spolkového fondu a podporu studentů granty
TGM. Kancelář včetně techniky SMUF momentálně sdílíme s dalšími 9 univerzitními spolky MU:
 AEGEE Brno, www.aegee-brno.org
 Demagog.cz, www.demagog.cz
 DIALOG centrum, www.dialogcentrum.cz
 Halas, www.casopishalas.cz
 Klub investorů, www.klubinvestoru.com
 Masarykovy debaty, www.masarykovydebaty.cz
 MUNIE, www.munie.cz
 Skandinávský dům Brno, www.skandinavskydum.cz
 Studentské jaro, www.studentskejaro.cz
05E FONDY KNIHOVEN MU, www.spolek.muni.cz/aktivity/mu-knihovny
Do fondů Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU přibylo dalších 12 banánových beden s několika
stovkami švédských knih pro Skandinávská studia MU: https://www.phil.muni.cz/german/norstina.htm
05F POZVÁNKY A KALENDÁŘ AKCÍ, www.spolek.muni.cz/udalosti/kalendar
Pravidelně informujeme o zajímavých aktivitách Masarykovy univerzity a jejích absolventů.
06 OSTATNÍ
Velké poděkování Markétě Soukupové za pomoc s domlouváním návštěvy Františka Janoucha v Brně a
možnost využití Univerzitního kina Scala.
Martin Škop dne 13. 10. 2014 oznámil svou rezignaci na členství ve výboru SAPMU (během posledních
tří let je tak pátým rezignujícím členem výboru).
K 21. 10. 2014 rezignoval Tomáš Mozga na post předsedy Spolku absolventů a přátel Masarykovy
univerzity. Opakovaně naráží na skutečnost, že rektor a vedení Masarykovy univerzity nemá o
absolventské aktivity zájem, podpora spolku je nulová. Nepotřebují či nechtějí granty TGM, knižní dary
pro univerzitní knihovny, wikipedii ani setkání absolventů s absolventy. Nereagují na žádné podněty a
když, tak pouze negativně. Tomáš Mozga se rozhodl do konce roku 2014 ukončit všechny své aktivity
spojené s Masarykovou univerzitou. Během tří let se mu nepodařilo dát dohromady stabilní tým lidí, kteří
by pomohli rozvíjet spolek, naopak 5 členů výboru odešlo. Bez podpory univerzity, bez podpory kolegů
nemůže spolek nijak dál rozvíjet.
Výbor SAPMU se v roce 2014 nesešel ani jednou, někteří členové výboru poslední půl rok nereagují na
maily ani telefony.
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