
Se zajímavým nápadem vytvořit velkou 
on-line encyklopedii, která zjednoduší 
výměnu a předávání zkušeností mezi 
studenty celé univerzity, přišli dva stu-
denti Fakulty informatiky. Neoficiální 
databázi studentských postřehů a tipů, 
fungující na bázi světoznámé wikipedie, 
mají v plánu uvést do provozu už od 
jarního semestru. Nyní z různých fakult 
shánějí spolupracovníky, kteří by se na 
tvorbě webu podíleli.

„Zpozorovali jsme, že na diskuzních 
fórech v ISu i mezi našimi mladšími spo-
lužáky a kamarády, kteří nastupovali do 

prvního ročníku, se každý rok pravidelně 
opakují prakticky tytéž dotazy,“ říká je-
den ze strůjců nápadu, Jan Šedo. Opako-
vaně se vracejí dotazy typu, jak je to s pla-
cením kolejí, který předmět stojí za to, 
jak je to s opakováním předmětů, kam se 
dá v Brně večer zajít a další. Druhý z au-
torů projektu, Marek Blahuš, na základě 
podobných dotazů už založil úspěšný 
web Jazyky na MU (http://jazyky.fimu-
ni.org), který přináší přehled možnos-
tí studia cizích jazyků na celé MU (viz 
muni/leden2007). „I po zkušenostech 
z organizace letošních prvákovin pořá-

daných Poradenským centrem MU jsme 
pochopili, že není zřejmě v silách univer-
zity zabezpečit osobní školení pro každé-
ho nového studenta, a přišli s nápadem 
univerzitní wiki,“ vysvětluje Šedo.

Obsahem webu mají být doporučení, 
která jsou společná celé univerzitě, ale 
i rady pro studenty konkrétních fakult 
a oborů. Organizátoři zvažují začlenit 
do webu také již zmíněný projekt Jazyky 
na MU. Informace o zajímavých před-
mětech by měly být užitečné studentům 
ze všech ročníků, ale speciálně pro prvá-
ky by byly připraveny i další rady, kte-

ré potřebují v začátcích na své fakultě. 
Součástí by ale neměly být jen tipy tý-
kající se univerzity, ale také studentské-
ho života a Brna vůbec. Ty by současně 
mohly být zajímavé i pro studenty dal-
ších vysokých škol.

„Pro úspěšné nastartování a vytvoření 
základní struktury webu se snažíme nyní 
nalézt na každé fakultě spolupracovní-
ky, kteří se orientují v prostředí své fa-
kulty, mají přehled o oborech a struktu-
ře vyučovaných předmětů a v ideálním 
případě mají zkušenosti s technologií 
wiki,“ láká dobrovolníky Šedo. Kdoko-
liv, kdo se chce zapojit, může najít bližší 
informace na pracovní verzi webu ency-
klopedie na adrese http://wiki.muny.cz.

David Povolný

Studentská wikipedie o univerzitě

Zlí jazykové tvrdili, že občanské sdru-
žení Přesahy, působící na Fakultě so-
ciálních studií, poněkud odumírá. 
V posledním roce o něm totiž nebylo 
zrovna moc slyšet. S velkou slávou se 
však vrátilo zpět na univerzitní kul-
turní scénu a pro všechny studenty 
i jiné kolemjdoucí připravilo na celý 
podzim bohatý divadelní program. 

Ten se uskutečňuje vždy jednou za 
čtrnáct dní ve středu v atriu Fakulty 
sociálních studií na Joštově. Divá-
ci zatím měli možnost zhlédnout tři 
představení, která přivezlo Divadlo 
EXIL, Divadelní studio V a Hobit, 
a dalších pět her z repertoáru malých 
divadel ještě na diváky čeká. „Poté, 
co se fakulta přestěhovala, jsme přišli 
o prostory na festival,“ uvedla Aneta 
Hronová z občanského sdružení Pře-
sahy. „Na druhou stranu nám vedení 
fakulty pořídilo osvětlovací zařízení 
s veškerou technikou, takže se to sna-
žíme zužitkovat pořádáním pravidel-
ného divadelního programu,“ dodala 
Hronová.

David Povolný

Divadelní sezona na FSS
Že jsou nejodolnější a nic jim nemů-
že zabránit vypít si pivko, zase jednou 
ukázali studenti Filozofické fakulty. 
I přes nepřízeň chladného podzimního 
počasí se jich v polovině září sešel plný 
dvorek na letošním semestrSTARTU
pořádaném Nadačním fondem studen-
tů Filozofické fakulty. 

Program byl bohatý. Zahrálo ně-
kolik kapel, mezi nimi třeba Zelená 
koule, Waklaf nebo Nuck Chorris 

a gang. Záchodky v jedné z budov 
byly přístupné a pivo teklo proudem, 
takže nebyl důvod k nespokojenosti. 
Poměrů znalí mohli v davu rozeznat 
dokonce i děkana Kroba, který zde 
postával a poslouchal. Studentů, kte-
ří proudili s cigaretami v ústech, přes-
tože se na univerzitě kouřit nesmí, si 
naštěstí nikdo nevšiml. Přece jenom 
začínal semestr.

David Povolný

Studenti zahajovali semestr

Jedním z již uskutečněných představe-
ní bylo vystoupení divadelního souboru 
Hobit, který z Jihlavy přivezl tragédii Vánoce 
u Ivanovových od ruského autora Alexandra 
Vveděnského. Foto: David Povolný.

DIVADLO NA FSS

31. 10. středa, 18 hodin – Prkno 
(Brno) – Inventury 
Tři ženy středního věku jsou pozvány 
do televizního studia, aby zde v soutě-
ži odvyprávěly na přeskáčku své životy. 
Na jevišti nejsou samy – každá si s se-
bou přinesla „svědka“...

14. 11. středa, 19 hodin – Do 
houslí (Brno/Pardubice) – Aš… 
naprší a uschne 
Komedie, ve které jdou žerty stranou.

28. 11. středa, 19 hodin – Divadel-
ní studio V – Hodina lásky – Mrazi-
vě poetická jednoaktovka. 
Představme si, že nám zbývá náhle už 
jen jedna hodina lásky! Všechny její se-
bezáchovné síly se zburcují. V každé 
minutě a vteřině té hodiny se obnoví 
zápas o její život.

12. 12. středa, 19 hodin – Divadlo 
Líšeň (Brno) – Malé divadlo 
kjógenu: Japonské frašky kjógen. 
Rozpustilé komické hříčky vycházející 
z lidové tradice. 

19. 12. středa, 19 hodin – P.U.D. 
(FSS) – „Vánoční kabaret“
Čert ví, co to bude.

KRMÍTKA V ŘÍJNU A LISTOPADU

Krmítko na Fakultě sociálních studií 
Říjen
Oranžová galerie: obrazy Geometrické 
abstrakce od Tomáše Gohla
Žlutá galerie: cyklus fotografií Modelka 
vítězky fotografické soutěže vyhlášené 
Krmítkem Dariny Hlinkové
Galerie Mezisloupy: fotografie Tomáše 
Chalupského a Ester Danelové z africké-
ho slumu v Nairobi 

Listopad 
Oranžová galerie: výstava k Mezinárod-
nímu dni proti násilí na ženách – plaká-
ty s tematikou násilí na ženách
Žlutá galerie: fotografie z cest vítězky 
fotografické soutěže vyhlášené Krmít-
kem Lucie Kavanové
Galerie Mezisloupy: fotografie Marie 
Laudátové, Šárky Syslové a Evy Zacha-
riášové ze španělské středověké poutní 
cesty Camino de Santiago 

Krmítko na Filozofické fakultě 
Gorkého
Říjen
Kresby, skicy a grafiky známého brněn-
ského výtvarníka Petra Ferebauera. 

Listopad
Remaky igelitových tašek absolventky 
FAVU Petry Pohlové.

Mezi naše již tradiční aktivity patří Hal-
loween party neboli Hrůzostrašný ima-
trikulační večírek. Další akcí je Creati-
vity Night – kulturní večer věnovaný 
vystoupením studentů a vyučujících 
anglistiky (v posledních dvou letech 
pořádaný v klubu Fléda s návštěvnos-
tí přes tři sta lidí). Oblíbený je také fil-
mový klub. Od podzimu se bude konat 
již čtvrtý ročník oblíbeného průvodce 
světem lahůdkových angloamerických 
filmů promítaných v původním znění. 
Dále vydáváme trojjazyčný časopis ES-
Cape, který vychází jak v tištěné formě, 
tak on-line a informuje o dění na fakul-
tě i mimo ni, přináší cestovní deníky, 
kulturní novinky, návody, pozvánky 
a představuje vyučující.

Klub se podílel na organizaci Eras-
mus Days 2007 nebo první Shakespea-
rovské antikonferenci konané v dubnu 
2006. Zapojili jsme se také do projek-
tu Podpora vzdělávání lektorů cizích 
jazyků – metodika vzdělávání dospě-
lých: jedná se o sérii workshopů pořá-
daných JŠ HOPE, organizovaných o. 
s. Metodika a spolufinancovaných Ev-
ropským sociálním fondem. Projekt 
pokračuje i v novém semestru, účast-
níci vítáni. Více informací na www.
metodica.cz/cj.

Na nový semestr kromě tradičních 
aktivit připravujeme studentskou kon-
ferenci Svět techniky a fantazie: společ-
nost v zrcadle fantastiky. Uskuteční se 
v pátek 16. listopadu na Filozofické fa-
kultě. Součástí konference budou deba-
ty se zajímavými osobnostmi. Pozvání 
již přijali nebo přislíbili: PhDr. Františ-
ka Vrbenská, sci-fi nadšenkyně a au-
torka například knihy Věž mlčení, 
a Martin Šust, pracovník Laser-books – 
nakladatelství zaměřeného na sci-fi 
a fantasy – a autor Slovníku autorů an-
gloamerické fantastiky.

Všechny naše aktivity jsou určeny 
celé akademické obci, takže jsou na 
nich vítáni všichni. Veškeré další in-
formace, novinky, pozvánky, fotky 
z předešlých akcí, veřejná diskuzní fóra 
nebo archiv časopisu ESCape najdete 
na našich webových stránkách www.
phil.muni.cz/angl/club. Dotazy, ko-
mentáře, přání, stížnosti, návrhy, člán-
ky do časopisu posílejte na naši adresu 
esc.english@gmail.com.

Barbora Bratová

Studentská komora Akademické-
ho senátu MU
Studentská komora Akademického se-
nátu MU (SK AS MU) není tak úplně 

studentskou organizací. Nemá formál-
ní zakotvení, neexistovala by bez aka-
demického senátu jako takového a její 
členové by nebyli vybaveni hlasovacím 
právem, kdyby jim své hlasy nedali stu-
denti jednotlivých fakult. Přesto stu-
dentské komory existují na většině vy-
sokých škol v ČR.

Akademickému senátu MU (dále jen 
AS) přiznává vysokoškolský zákon na-
příklad právo schvalovat vnitřní před-
pisy nebo rozpočet univerzity či volit 
rektora. Každé z fakult v něm náleží 
tři učitelské a dva studentské mandáty, 
které jsou obsazovány v přímých vol-
bách v rámci jednotlivých fakult (zvlášť 
akademickými pracovníky a zvlášť stu-
denty) každé tři roky. Studentští členo-
vé AS jsou bez ohledu na fakultu, která 
je do senátu vyslala, jedinými volenými 
reprezentanty všech studentů MU. Je-
jich předseda je pak jediným studentem 
univerzity, který je členem Kolegia rek-
tora, díky čemuž mohou studenti na-
hlédnout a občas i promluvit do toho, 
co se na univerzitě děje, popřípadě ji-
nak to ovlivnit.

Stěžejní činností studentského sená-
tora je účast na zasedáních obou komor 
AS. K projednávaným věcem může po-
dávat vlastní návrhy, dále o nich jed-
nat, dotazovat se a samozřejmě hla-
sovat. Mimo to se studentští senátoři 
pravidelně scházejí s rektorem, aby mu 
předali některé ze svých podnětů, do-

zvěděli se, jak to vlastně na univerzitě 
funguje či proč to tak funguje. Některé 
vlastní postřehy či podněty od studentů 
řeší senátoři přímo, na jiné nedostatky 
upozorňují alespoň nepřímo (například 
žádost děkanům o dohled nad dosta-
tečným a včasným vypsáním zkouško-
vých termínů na Kolegiu rektora). Stu-
dentští senátoři také reprezentují MU 
na konferencích či vzdělávacích semi-
nářích. Mezi jejich další dobrovolné 
aktivity patří i zapojování se do diskuzí 
či odpovídání na dotazy na Diskuzních 
fórech na ISu, k čemuž je činí způsobi-

lými zejména to, že o některých důle-
žitých univerzitních věcech vědí právě 
díky práci v senátu víc než ostatní.

Kancelář studentské komory nee-
xistuje, můžete nás ale zastihnout na 
hromadném e-mailu senat-st@muni.
cz nebo na webu http://skas.muni.cz/. 
Web je úplně nový a ještě na něm pra-
cujeme, tak buďte shovívaví. Rozhod-
ně na něj ale zamiřte – představíme se 
vám tam v plné kráse a budeme se sna-
žit předávat vám tímto způsobem uži-
tečné informace.

Veronika Kudrová

Na oslavu Dne studentsva a k připomenutí boje proti diktatuře pořádá vždy 17. listopadu 
Nadační fond studentů FF lampionový průvod Brnem. Foto: Ondřej Ženka.
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TIPUJTE A JEĎTE S NÁMI DO BERLÍNA!

Časopis muni.cz a Student Agency při-
pravili pro čtenáře časopisu soutěž. Pro-
střednictvím internetových stránek ča-
sopisu (http://info.muni.cz) můžete od 
října do konce června v tipovací soutěži 
vyhrát každý měsíc dvě zpáteční jízden-
ky do vybraných evropských destinací. 
Soutěž vždy začne v den, kdy vyjde tiště-
ná verze muni.cz a potrvá tři týdny. Své 

odpovědi na soutěžní otázku posílejte 
na adresu soutez@casopis.muni.cz. 

Tento měsíc můžete jet do Berlína. 

Hodně štěstí v tipování přeje redakce
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