
Spolkové setkání Praxis

27.10.2021

Přítomni: Viktorija Ljubovenko, Tomáš Kraváček, Gina Agáta Renoitiére, Sára Englišová,
Tomáš Musil, František Říha, Jiří Melzmuf, Štěpán Fiala, (celý výbor i revizní komise)

 Program:

a) Schválení zápisu z poslední schůze (16.09.2021)
pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 4

b) Datum příštího setkání – 25.11.2021 - 19:00, místnost StRady
c) Organizační věci v rámci výboru

- Rozdělení funkcí ve výboru
o Tajemník – Viktorija Ljubovenko
o Pokladník – Tomáš Kraváček

- Zařídit obnovení spolkové karty
o Tomáš Kraváček kontaktuje Jakuba Kovaříka (odpovědná osoba za účet

z pohledu banky), případně se dá kontaktovat i předešlý pokladník Ondřej
Černý

- Reprezentace spolku ve Studentské radě – Viktorija Ljubovenko
o První setkání proběhne 1.11.2021
o Říct si o nový klíč k místnosti StRady

- Organizační věci na Praxis Google Drive
o Aktualizovat seznam členů – Jiří Melzmuf pošle seznam, Viktorija

Ljubovenko aktualizuje do dalšího spolkového setkání
o Aktualizovat adresář na Praxis Gmail – Viktorija Ljubovenko, do dalšího

spolkového setkání
- Jednotný design plakátů na akce Praxis – šablonu dodá Anna Schubertová přes Jiřího

Melzmufa

d) Vize a akce na tento semestr
- Prezentace knihy J. Růžičky

o Pravděpodobně na konci listopadu, Richard Cisler

- Prezentace knihy M. Petříčka
o Zatím není jisté, kontaktovat Marka Ketnera a Miroslava Petříčka

- Promítání filmu
o Obrátit se na Honzu Šímu nebo Marka Ketnera pro tipy, pokud nevyjde

prezentace knihy, tak bude promítání někdy v listopadu

- Překlad filosofických textů
o Zúžit a specifikovat téma, spolupráce s PŘETLaKem, zjistit potenciální zájem

na UFARu a UTRL, zatím není jasný termín



o Potenciální host – Josef Fulka, případně se obrátit ohledně dalších kontaktů na
Richarda Cislera

- Potenciální spolupráce s Institutem živé filosofie
o Představitel Institutu - Adam Lalák
o Podílení se na propagaci a přípravě „filosofických happeningů“ a případných

zážitkových víkendů
e) Nábor nových členů

- Zapomnělo se na přihlášky, proto proběhne nábor jindy


