
Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 
08.10.2009

Přítomni: dle prezenční listiny SK ASUK

Program:
1. Zahájení zasedání
2. Ustanovení volební komise
3. Volba kandidáta pro nominaci zástupce AS UK v Radě Kolejí a menz
4. Volba kandidáta pro nominaci zástupce AS UK v Komisi pro přidělování startovacích bytů
5. Dosavadní vývoj a plánovaný průběh projektu Inventura demokracie - prezentace SU UK
6. Informace o problémech s organizací programu Erasmus
7. Poslední dění v SK RVŠ
8. Různé

Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání

a. Zasedání Sociální komise AS UK bylo zahájeno v 17:45 v Císařském sálu Karolina.
2. Ustanovení volební komise

a. Volební komise byla ustanovena následovně:
i. členové: Oldřich Řeháček, Jan Říha, Jakub Jeřábek
ii. předseda: Jakub Jeřábek

3. Volba kandidáta pro nominaci zástupce AS UK v Radě Kolejí a menz
a. Proběhla tajná volba kandidátů

i. počet vydaných hlasovacích lístků: 10
ii. počet odevzdaných hlasovacích lístků: 10
iii.počet platných hlasovacích lístků: 10

b. Za kandidáta pro nominaci byl zvolen Richard Chudoba. Počet hlasů: 10
c. Za kandidáta pro nominaci byl zvolen Jan Šimek. Počet hlasů: 8

4. Volba kandidáta pro nominaci zástupce AS UK v Komisi pro přidělování startovacích bytů
a. Proběhla tajná volba kandidátů

i. počet vydaných hlasovacích lístků: 10
ii. počet odevzdaných hlasovacích lístků: 10
iii.počet platných hlasovacích lístků: 10

b. Za kandidáta pro nominaci byl zvolen Jiří Flam. Počet hlasů: 6
5. Dosavadní vývoj a plánovaný průběh projektu Inventura demokracie - prezentace SU UK

a. předsedkyně SU UK představila SU UK a jeho vývoj od založení
b. byly představeny  aktivity  SU UK (mimo Inventury demokracie), akce pro prváky, otevření 

klubu
c. Představení projektu Inventura demokracie

i. aktuální fáze projektu (provedená)
1. cyklus Doba Železná a Kožená - veřejná debata s Janem Kubicem, následovalo 

několik dalších debat a presentace v médiich
2. dejte nám dárek ke dvacetinám

a. zrušní několik “nesmyslných” zákonů - připraveny návrhy  zákonů (nebyly 
schváleny)

b. zveřejnění videjí a SMS komunikace s předsedy “velkých stran”



c. příprava dokumentu (jak to vypadá když se student rozhodne protlačit něco v 
politice)

3. oslovení 200 osobností otázkou “Co podle vás nejvíc schází naší demokracii 20 let po 
revoluci”. Obdrželi 30 odpovědí. Budou zveřejněny na 300 rámečcích v metru.

4. studentské prohlášení
a. 5 veřejných debat (výběr témat následně formulace prohlášení), poslední veřejná 

debata proběhne
i. nedostatečná reflexe komunistické minulosti (Mrakus Mekl - německý politik)
ii. vzdělání - v obecné rovině polemika 
iii.“křehká demokracie” - trvání a stsbilita demokratického systmému u nas
iv.role ČR ve světě - jakou roli má hrát a nehraje (Madlein Albright) - 

spoluorganizace s knihovnou V.Havla a Forem 2000
5. 17. listopadu

a. pokus o zábor Václavského náměstí
6. Poslední dění v SK RVŠ

a. poziční dokument budoucnost akademické samosprávy
b. enviromentální vzdělávání a osvěta
c. vyjádření k VaV
d. vyhlášení ceny Jana Opletala (jednou za tříleté zasedání SK RVS) viz http://opletal.skrvs.cz
e. mezinárodní den studentsva - shromáždění, výstava
f. Jan Říha rezignoval na funkci předsedy  SK RVŠ a členství v SK RVŠ. Předsednictvo senátu 

navrhlo Miroslava Jašurka jako budoucího delegáta UK v SK RVŠ. 

zapsal:  Bc. Jan Šimek


