Zápis ze 4. zasedání Environmentálního panelu AMU
15. 10. 2020 v 10:00 (MS Teams)
Přítomni (abecedně, bez titulů):
Klára Banotová
Marta Hermannová
Lukáš Likavčan
Marta Ljubková
Bedřich Moldan
Matouš Pěruška
Hosté:
Jan Hančil (rektor AMU)
Ladislav Paluska (kvestor AMU)
Hana Šťastná (PR AMU)
Hlasování o programu (doplňující návrhy):
1. Rekapitulace posledních kroků – grant MŽP
2. Příprava grantu MHMP
3. Pokračování spolupráce s komisí Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima
4. Pokračování spolupráce s INCIEN
5. Vztahy s akademickou obcí
6. Vztahy s veřejností – organizace PR, identita panelu, komunikační platformy
7. Vyjadřování postojů k společenským a politickým událostem (např. kanál Dunaj-OdraLabe)
V úvodu zasedání konstatoval předseda EP, že dle článku 4 odst. 5 Jednacího řádu
Environmentálního panelu AMU je panel usnášeníschopný, neboť jsou přítomni 4 členové
panelu, čili jeho nadpoloviční většina.
Proběhlo hlasování o programu zasedání:
Přítomných: 4
Hlasovali: 4
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka: S několikaminutovým zpožděním se připojil k jednání M. Pěruška, počet
přítomných členů panelu se zvýšil na 5.
1. L. Likavčan v úvodu informoval členy panelu o posledních krocích, které byly
uskutečněny od minulého setkání: v první polovině září proběhla grantová výzva
vyhlášena MŽP, bohužel jsme se o ní dozvěděli relativně pozdě, v druhé polovině září
(což bylo pro všechny zúčastněné časově napjaté období). V souvislosti s výzvou
proběhla setkání s panem Vondroušem a ladila se podoba grantu, vyhlášeného na
nižší částku (250 000,-). Byl záměr z tohoto grantu v případě realizace financovat
informační kulaté stoly. Formálním žadatelem byla nakonec organizace Zelený kruh,
která to nakonec organizačně nezvládla připravit.
2. Protože zástupci Zeleného kruhu nestihli sepsat narativ grantu MŽP, padlo tedy
rozhodnutí se ucházet o větší MHMP grant, kde by byla žadatelem přímo AMU.
3. Spolupráce s Komisí Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima: Kvestor vznesl
dotaz, zda byly od Daniela Vondrouše nebo Martina Bursíka odezvy na dokumenty,
které zaslal – L. Likavčan potvrdil, že nikoli. L. Likavčan navrhuje setkat se výhledově

s p. Vondroušem a M. Bursíkem s cílem zahájit dialog o identifikaci priorit pro
environmentální audit. Dle jeho názoru by AMU mohla sloužit jako příklad progresivní
environmentálně orientované vzdělávací instituce.
Rektor vyjádřil zájem o to, aby se mohl připojit k tomuto jednání. M. Ljubková přislíbila
kontaktovat M. Bursíka, navrhuje spíše D. Vondrouše, protože podle jejích informací
M. Bursík momentálně není v dobrém zdravotním stavu. B. Moldan doporučil také
kontaktovat p. Vondrouše, který je dle jeho názoru flexibilnější než p. Bursík. M.
Ljubková souhlasí, nicméně doporučuje pana Bursíka po uzdravení v kontaktní sféře
udržet, protože má unikátní kontakty na MHMP, kterých bychom mohli využít.
K. Banotová pošle návrhy na Doodle schůzku s p. Vondroušem a p. Bursíkem (Lukáš
Likavčan, Marta Ljubková, Jan Hančil, Ladislav Paluska).
4. Spolupráce s INCIEN – L. Likavčan informoval, že proběhlo jednání s Laurou
Mitroliosovou, která potvrdila, že mají nabídky spolupráce od více škol a vzdělávacích
institucí, které mají zájem dělat environmentální audity. L. Likavčan získal v Ostravě
na akci Universitas zpětnou vazbu, dle které je AMU ve srovnání s jinými vysokými
školami „napřed“ (ostatní VŠ se v oblasti ekologie příliš neangažují). L. Likavčan tedy
navrhuje pokračovat ve spolupráci se Zeleným kruhem v oblasti odpadového
hospodářství.
5. M. Ljubková – vyzvdvihla důležitost komunikace s veřejností a akademickou obcí. Nyní
jsme v souvislosti s epidemickou situací ztratili možnost informovat akademickou obec
napřímo. Navrhuje, abychom připravili alespoň tiskovou zprávu, která by shrnovala
dosavadní aktivity Environmentálního panelu. Dotaz na Martu H. a Matouše P. – vědí
studenti na HAMU a DAMU o aktivitách panelu? M. Ljubková upozorňuje, že studenti
jsou nyní zahlceni organizováním studia v nových podmínkách a četnými online
aktivitami.
M. Hermanová potvrdila za DAMU, že se snažila sdílet projednávaná témata na FB
skupině „DAMU pro klima“, ale poznamenává, že členové skupiny jsou nyní aktivní
v mnoha jiných skupinách sociálních sítí a nevěnují tedy tématům tolik pozornosti. Dále
upozorňuje, že dobrým a osvědčeným komunikačním nástrojem je newsletter,
newslettery studenti čtou.
H. Šťastná uvedla, že je členkou Facebookové skupinyFAMU pro klima, také podotýká,
že aktivity jsou momentálně poněkud v útlumu. Fakultní informace o environmentálních
tématech jsou tedy trochu roztříštěné – byl by dobrý nápad je sjednotit? Děkanka
FAMU psala v newsletteru o setkání se studenty ohledně grantů na udržitelnou
filmovou produkci (L. Likavčan o tom ví, setkali se s děkankou a je do aktivit zapojen).
L. Likavčan potvrzuje za FMU oblíbenost newsletterů.
M. Ljubková navrhuje na FB komunikovat primárně centrálně (na úrovni skupiny
DAMU+FAMU+HAMU), nezakládat nic nového, a fakultně komunikovat jen doplňkově
a pak posílat info do fakultních newsletterů.
M. Hermanová uvedla, že dle jejího názoru videa mohou být zajímavým komunikačním
nástrojem, protože je to živý a oblíbený nástroj. H. Šťastná potvrdila, že může pomoci
s produkcí videí, která nemusí být nákladná, má šikovný štáb na natáčení, umí zařídit
i titulkování do angličtiny, může to být rychlé, efektivní.
M. Hermannová má pocit, že skupina DAMU+FAMU+HAMU je sice velká (poznámka:
má 4,2 tis členů), ale je v ní poměrně častý komerční obsah, otázka je, jak je vhodná

pro účely EP. H. Šťastná navrhuje sdílet videa na oficiálním FB AMU, mohla by udělat
podsekci s videi a rozeslat je dále fakultním PR, aby sdíleli na FB fakult a na webech
fakult. Můžeme publikovat i na Instagramu. B. Moldan nabídnul spolupráci/konzultaci
při přípravě videí.
6. Vztahy s veřejností – organizace PR, identita panelu, komunikační platformy: Členové
EP se shodli, že je nutné sepsat i informační text o Environmentálním panelu –
univerzální na web pro PR komunikaci. Vezme si na starost L. Likavčan a M.
Hermannová. H. Šťastná může pomoci s koncipováním textu, nechá přeložit do
angličtiny. H. Šťastná připraví s L. Likavčanem/M. Hermannovou plán videí a natáčení.
Poznámka: dne 20.10.2020 se těmto tématům (PR článek, videa) konala schůzka přes
MS Teams ve složení: L. Likavčan, M. Hermannová, J. Trojan, K. Banotová, H.
Šťastná, byly domluveny detaily dalšího postupu při tvorbě článku a videí.
7. Vyjadřování postojů k společenským a politickým událostem (např. kanál Dunaj-OdraLabe)
Rektor informoval členy EP, že se chtěl připojit k podpisu petice proti stavbě kanálu
Dunaj-Odra-Labe, ale už to nebylo možné. Pokud bychom věděli o podobných
projektech, zaměřených na ochranu přírody, rád by o nich věděl. B. Moldan potvrdil, že
kanál D-O-L je znovu se objevující se téma, on se ke kanálu již vyjadřoval (ČT 24).
Otázka na p. rektora ohledně podepisování petic – L. Likavčan se dotázal, zda můžeme
k případným peticím připojit podpis s poznámkou Environmentální panel AMU? Rektor
souhlasí, ale doporučuje jednotlivé kauzy pečlivě zvažovat a zjišťovat o nich
důvěryhodné informace.
Další zasedání Environmentálního panelu se bude konat 11. 11. 2020 v 9:00.
Setkání opět uskutečníme virtuálně, prostřednictvím aplikace MS Teams. K. Banotová
v dostatečném předstihu pošle link na připojení a předseda a místopředsedkyně EP
budou informovat o programu zasedání.

