Zápis ze 7. zasedání Environmentálního panelu AMU
18. 2. 2021 v 13:00 (MS Teams)
Přítomni (abecedně, bez titulů):
Klára Banotová
Marta Hermannová
Lukáš Likavčan
Marta Ljubková
Matouš Pěruška
Jan Trojan
Hosté:
Barbora Kulichová (HAMU)
Anežka Matoušková (HAMU)
Ladislav Paluska (kvestor AMU)
Hana Šťastná (PR AMU)
Hlasování o programu (doplňující návrhy):
1) Rekapitulace posledních kroků
2) Odchod Matouše Pěrušky, uvítání nové členky panelu
3) Organizace seznamu kontaktů EP AMU
4) Vytvoření pracovní skupiny pro komunikaci s akademickou obcí
5) Další návrhy na aktivity EP
V úvodu zasedání konstatoval předseda EP, že dle článku 4 odst. 5 Jednacího řádu
Environmentálního panelu AMU je panel usnášeníschopný, neboť je přítomno 6 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: 15. 1./
respektive 18. 1. 2021 proběhlo podání elektronické/tištěné žádosti o grant,
který byl vyhlášený MHMP (Program na podporu projektů ke zlepšení stavu
životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021), pro který jsme se rozhodli sepsat
žádost. Zvolila se rozpočtová kapitola a téma (V. - Projekty z oblasti
odpadového hospodářství přinášející netradiční formy řešení, případně nové
pohledy na řešení situací v této oblasti), přičemž jsme vzhledem k napjatému
termínu podání žádosti na zpracování žádosti spolupracovali se
společností CIRAA a Zeleným kruhem. Výsledky grantové soutěže budeme
znát do 30. 5. 2021. Dále probíhala komunikace s interními zájemci (z AMU) o
spolupráci s Environmentálním panelem. Řadu studentů oslovil s úspěchem
Jan Trojan (HAMU), několik dalších se ozvalo spontánně (například Jana
Kubíčková, FAMU). Zájmu těchto studentů by bylo vhodné využít a zapojit je do
budoucích aktivit.

2. Odchod Matouše Pěrušky, uvítání nové členky panelu: Matouš Pěruška
rezignoval na členství (z časových důvodů) v EP k 3. 2. 2021, HAMU od této
chvíle zastupuje nová členka EP Anežka Matoušková. A. Matoušková se
účastnila aktivit FAMU pro klima a setkání ekologických buněk na AVU, ráda by
participovala na environmentálních aktivitách AMU. Matouš Pěruška nabízí i po
svém formálním odchodu podporu EP a spolupráci při propojení s akademickou
obcí HAMU, konkrétně i s Akademickým senátem HAMU, kam bude
kandidovat. Dalším hostem zasedání je studentka HAMU Barbora Kulichová,
která rovněž nabízí svojí kapacitu, zkušenosti a čas, a ráda by se věnovala
environmentální problematice v prostředí AMU. Mohla by přispět svými
kontakty z oblasti neziskového sektoru (TUR), má mnohaleté zkušenosti
z komunální politiky, nabízí možnost zajistit konzultace s odborníky na různá
environmentální témata. Co se týče nadcházejícího environmentálního auditu,
domnívá se že Zelený kruh může nabídnout asistenci, dále M. Bursík a F.
Marčík z Institutu cirkulární ekonomiky.
3. Organizace seznamu kontaktů EP AMU: L. Likavčan zřídil složku pro
Environmentální panel na Google Docs. Můžeme do ní individuálně zapisovat
získané kontakty, tabulka je kvůli důvěrným údajům zabezpečena, je třeba
požádat o přístup L. Likavčana.
4. Vytvoření pracovní skupiny pro komunikaci s akademickou obcí: L. Likavčan se
domnívá, že by měla v rámci EP být vytvořena pracovní skupina pro komunikaci
se studenty a pedagogy AMU (a s dobrovolníky). Tato pracovní skupina by
pracovala autonomně. M. Ljubková se domnívá, že i nadále chybí výrazný
impulz a komunikace směrem k akademické obci, myslí, že by měl být navázán
užší kontakt s fakultami, aby se rozšířilo povědomí nejen o Environmentálním
panelu, ale o environmentálních tématech. Při komunikaci s akademickou obcí
by se mohlo lépe podařit zorganizovat pracovní skupinu. Důležité podle ní je
důležité i setkání s děkany, měli bychom je přizvat na zasedání, případně s nimi
uspořádat schůzku. Dále navrhuje setkání se zájemci z akademické obce. Měl
by to být úkol na následující měsíc (PR). L. Likavčan navrhuje více komunikovat
i s Akademickým senátem. H. Trojan navrhuje setkání zpestřit nějakým
uměleckým impulzem, performací. M. Ljubková by se zasoustředila čistě na
předání informací.
Úkol: zástupci fakult osloví své děkany. PR pomůže s oslovením akademickou
obcí dle fakult (Hana Šťastná se spojí s M. Ljubkovou). Navrhnout 3x3 termíny
setkání s akademickou obcí + 1 termín setkání s děkany.
5. Další návrhy na aktivity EP: Připravit témata pro jednání s děkany: M.
Hermannová: myslí si, že děkani s EP počítají a ví o něm, ale nebyl zatím žádný
konkrétní kontakt/téma k řešení. Podle jejího názoru by bylo vhodné posílit
povědomí o EP. M. Pěruška nabízí pomoc při jednání s děkanem HAMU. A.
Matoušková navrhuje připravit si body pro komunikaci s akademickou obcí (L.
Likavčan založí Google Docs soubor).
Další zasedání Environmentálního panelu se bude konat zhruba za měsíc
(druhá polovina března).

Setkání opět uskutečníme buď virtuálně, prostřednictvím aplikace MS Teams,
hybridně nebo osobně. K. Banotová v dostatečném předstihu pošle link na
připojení/informaci o místě konání a předseda a místopředsedkyně EP budou
informovat o programu zasedání.

