Zápis z 5. zasedání Environmentálního panelu AMU
11. 11. 2020 v 9:00 (MS Teams)
Přítomni (abecedně, bez titulů):
Klára Banotová
Matouš Bičák
Lukáš Likavčan
Marta Ljubková
Bedřich Moldan
Jan Trojan
Hosté:
Jan Hančil (rektor AMU)
Ladislav Paluska (kvestor AMU)
Hana Šťastná (PR AMU)
Hlasování o programu (doplňující návrhy):
1) Rekapitulace posledních kroků
2) Report ze zasedání AS AMU
3) PR – statement EP
4) PR – příprava videí
5) Audit výnosů – požadavek z děkanátu FAMU
V úvodu zasedání konstatoval předseda EP, že dle článku 4 odst. 5 Jednacího řádu
Environmentálního panelu AMU je panel usnášeníschopný, neboť je přítomno 5 členů panelu,
čili jeho nadpoloviční většina.
Proběhlo hlasování o programu zasedání:
Přítomných: 5
Hlasovali: 5
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
1. Rekapitulace posledních kroků: L. Likavčan v úvodu informoval členy panelu o
posledních krocích, které byly uskutečněny od minulého setkání: proběhla komunikace
s PR oddělením o textu a výrobě videí, dva členové EP se účastnili posledního
zasedání Akademického senátu AMU.
2. Report ze zasedání AS AMU, kterého se účastnili Matouš Bičák a Marta Hermannová:
M. Bičák na zasedání AS stručně shrnul aktivity EP, které se zatím vykonaly: úvodní
kroky, navázání kontaktů s MHMP a Zeleným kruhem, vnější vztahy. Reakce ze strany
AS byly pozitivní. Jeden ze závěrů je, že by AS do budoucna ocenil, kdyby na jeho
zasedání byl vždy přítomen jeden člen EP, aby byla udržena lepší vzájemná
informovanost. AS by také uvítal více informací o činnosti EP, a na druhou stranu
z jednání AS mohou vyplývat důležité informace pro EP. M. Bičák dále upozornil, že
na jednání AS se řešila volba nového rektora, a v souvislosti s tím navrhuje, že by se
mohl zástupce EP diskuzí a volby 23.11. 2020 účastnit (online). Zástupce EP by měl
příležitost klást otázky týkající se ekologie všem kandidátům. Dobrovolníci: L. Likavčan,
eventuálně M. Hermannová. Více o volbě rektora: https://www.amu.cz/cs/vse-oamu/organy-amu/akademicky-senat/1718/.
3. PR – statement EP: Vzniknuly první návrhy statementu EP, které zpracovali M.
Ljubková, M. Hermannová a L Likavčan, a které jsou publikované na
https://docs.google.com/document/d/1qcsIYkoKwVOtNAdUUdL5xlajGtWe0_Lgmd8F

Yfa9gxw/edit. H. Šťastná potvrdila, že koncept po schůzce pročte, provede korektury
a dá EP k dokumentu zpětnou vazbu. H. Šťastná pro svojí práci potřebuje finální verzi,
kterou následně nechá přeložit do anglického jazyka a proběhne její zveřejnění. M.
Ljubková vyzvala všechny členy EP, aby se k vzniklému dokumentu vyjádřili do 12.11.
2020. Je možné, že by bylo vhodné dokument pro účely publicity zestručnit. H. Šťastná
vyzvala členy EP, aby si sami určili obsah eventuální stručnější verze.
4. PR – příprava videí: Proběhla podrobná debata o přípravě natáčení prezentačních
videí Environmentálního panelu. H. Šťastná rekapitulovala dosavadní kroky směřující
k přípravě videí a upozornila, že od EP potřebuje znát návrh termínu pro zajištění
štábu. Hana Šťastná z PR doporučila výrobu videí příliš neodkládat, vzhledem k tomu,
že bude 23.11.2020 probíhat volba nového rektora, a také vzhledem k tomu, že se o
Environmentálním panelu v rámci akademické obce momentálně objevují informace, a
bylo by vhodné toho využít, a na různé zmínky a prezentace komunikačně navázat
ještě před svátky. Environmentální panel bude mimo jiné prezentovat M. Bičák
12.11.2020
na
akci
„Za
udržitelné
univerzity:
otevřená
debata“
(https://www.facebook.com/events/365331494689265).
Přítomní členové EP se poté domluvili, že prezentační video EP by se natočilo ve dvou
fázích. V první fázi by natočil úvodní pasáž tým ve složení: Bedřich Moldan, Marta
Hermannová, Lukáš Likavčan, kteří by odprezentovali hlavní teze a východiska. Poté,
co bude hotové první video, by se sešli online všichni členové EP k operativní diskuzi
o tom, co by mělo být obsahem dalších videí, která by se natáčela posléze po dvojicích
(rozděleno podle fakult). Dále bylo domluveno, že natáčení všech dvojic by mělo
proběhnout ideálně v jeden den, jako místo natáčení byla předběžně vybrána
Meditační zahrada (HAMU). K. Banotová zaslala všem členům EP link na Doodle
hlasování o termínu natáčení a online porady.
5. Audit výnosů rektora – požadavek z děkanátu FAMU: Požadavek se týká používání
papíru, FAMU má zájem redukovat papírovou administrativu, a proto provedla audit
výnosů rektora s cílem zjistit, zda by bylo možné množství papíru v administrativním
oběhu redukovat. Je otázka (jak upozornil p. rektor na minulých zasedáních), zda je
možné zajistit změny v takové podobě, aby byly v souladu s legislativou a platnými
vnitřními nařízeními. P. rektor navrhuje, aby děkanka FAMU předala zjištěné poznatky
členům EP, ty budeme následně řešit. L. Likavčan přislíbil, že se ujme komunikace.
6. Ostatní: B. Moldan informoval, že získal informace o tom, že by se daly získat další
granty na podporu činnosti EP. Dává k dispozici nový kontakt, kterým je jeho bývalý
student a současný zaměstnanec MŽP ČR Mgr. Jiří Guth Jarkovský. Pan Guth by mohl
poskytnout informační podporu. L. Likavčan navrhnul, že bychom mohli pana Gutha
přizvat na jednání. M. Bičák se nabídnul, že by se spojil s panem Guthem a domluví
setkání.
Bylo ujednáno, že další komunikace s p. Vondroušem bude zejména o grantech,
s Bursíkem o spolupráci panelu s magistrátem. Rektor se nabídl iniciovat schůzku s p.
Bursíkem s cílem probrat koncepční témata. Zkusil by domluvit. LL souhlasí, p. rektor
přislíbil, že M. Bursíka kontaktuje a pozve jej na neformální setkání s cílem probrat
budoucí spolupráci.
Další serkání Environmentálního panelu se bude konat po natočení úvodního videa
EP v týdnu od 23.11.2020, link na Doodle hlasování zaslán.
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.

