Zápis z 9. zasedání Environmentálního panelu AMU
12. 7. 2021, 9:00 (online, MS Teams)
Přítomni (abecedně, bez titulů):
Klára Banotová
Lukáš Likavčan
Anežka Matoušková
Jan Trojan
Hosté:
Hana Šťastná (PR AMU)
Hlasování o programu (doplňující návrhy):



Doporučení ohledně ekologické mobility
Informační akce pro studenty AMU

V úvodu zasedání konstatoval předseda EP, že dle článku 4 odst. 5 Jednacího řádu
Environmentálního panelu AMU není panel usnášeníschopný, neboť jsou přítomni 3 členi
panelu, což nedosauje nadpoloviční většiny. Body programu budou prodiskutovány alespoň
v užším kruhu, ostatní členové EP budou informováni.

1. Doporučení ohledně ekologické mobility
Další téma, které EP má řešit v nejbližší budoucnosti: doporučení týkající se ekologické
mobility. Environmentální panel AMU by měl připravit podklady pro doporučení týkající se
ekologičtějšího cestování na AMU. Sepsání návrhu doporučení si vezme na starost M.
Ljubková, K. Banotová předá výstupy předběžné rešerše a informace, které na pokyn rektorky
shromáždila. K dokumentu se vyjádří ostatní členové EP a pak bude předán rektorce.
2. Informační akce pro studenty AMU
Anežka Matoušková na minulém setkání navrhla šířit povědomí o ekologii a EP
prostřednictvím akcí, které by mohly studenty zaujmout – např. při promítání filmů. L. Likavčan
také navrhnul připravit společnou akci září-říjen/začátek semestru s cílem zvýšit povědomí o
ekologii na AMU a o činnosti EP. H. Šťastná a A. Matoušková navrhují udělat jednu společnou
akci pro všechny studenty dohromady – př. party na nádvoří HAMU se zábavou. Pí. rektorka
návrh sc. H. Šťastná navrhuje jako termín konec září, určitě ne 7-8/10, kdy se koná velká akce
k oslavě 75 let AMU.
Proběhla debata o vhodném datu akce, která by měla proběhnout v týdnu od 20.9.2021.
DAMU má v pondělí a v úterý obhajoby, M. Ljubková navrhuje proto středu. H. Šťastná
navrhuje středu nebo čtvrtek. L. Likavčan ani H. Šťastná však v tyto dny nemohou, finální
návrh je tedy pátek 24.9.2021. L. Likavčan navrhuje, že do orgranizace by se měli výrazněji
zapojit členové EP, kteří jsou studenti (Marta Hermannová, Matouš Bičák, Anežka
Matoušková), protože se jedná o akci studentskou.

H. Šťastná navrhuje, že Katedry produkce ze všech tří fakulty by se mohly zapojit do
organizace, jakkoli zapojení může komplikovat fakt, že budou studenti produkce v této době
zaměstnání organizací jiných akcí naplánovaných dříve. Environmentální panel by však měl
mít hlavní zodpovědnost za organizaci. Jan Trojan doporučuje jako organizační podporu Báru
Jonášovou z HAMU.
Závěr: Environmentální panel připraví neformální shromáždění pro všechny studenty AMU na
nádvoří na počátku nového semestru, jehož cílem bude informovat studenty a pedagogy o
důležitosti envrionmentálních témat a o činnosti Environmentálního panelu AMU. Některý z
členů EP se aktivně zúčastní orientačního setkání s novými studenty v Poněšicích.

