Zápis z porady dne 14.10.2016
Přítomní členové: Aleš, Marek, Pavel, Jitka
Úvod: Poděkování Alešovi za nádherné Dvorky - hlavně výroba placek a tašek.
1. Jednání ohledně členů rady a udělování stipendií
A) odhlasován návrh na změnu vedení oborové rady - Pavel předal funkci Alešovi, dvojčata
externě souhlasila (Erasmus)
B) Aleš si vzal rovněž na starost správu emailu a organizaci akcí; ve spolupráci s Kájou (správa FB)
se bude o akcích avizovat s větším předstihem
C) Přijetí Báry Tamchynové z prvního ročníku plus zajištění přidání do konverzace na FB a do
emailu
2. Obnovení nástěnky - má na starost Aleš, případně po dohodě pomohou i ostatní členové
3. Vložení zápisu na web
4. Bylo odhlasováno, že všechny pozvánky na akce se budou duplikovat z fanouškovské stránky Strofa
PedF na web Strofy
5. Akce
A) Vánoční večírek
- rezervace místnosti Velkého sálu
- pití, jídlo plus nádobí
- dekorace
- hudba - playlist - koledy
- aktivity - proslov vedoucí katedry, přednes poezie/klavír
- předběžný termín 19:30 středa 21. 12.
- vyrobit dárečky - placky kulaté a čtvercové, magnetky, vytisknout PF ve FJ
- soutěž v pečení - sladké, slané, ostatní
- francouzskou Vánoční tradici - Pavel zjistí
B) Návrhy na ostatní akce
- FFF - 23.11.-30.11. Jít společně na film - pokusit se zajistit dotace, aby se případně
platilo levnější vstupné. Cílem je nalákat frankofonní studenty a studentky. (Zjistit od
paní Laufkové.)
- DALF/DELF B2 zkouška nanečisto. Zeptat se, zda by připravila pani Biegel případně ve
spolupráci s dalším rodilým mluvčím. Zjistit zvláštní ohodnocení pro paní Biegel (Jako
ocenění pro účastníky zvažujeme např. certifikát 'na památku'.)

- Týdenní letní kurz FJ pro první a druhý ročník.
Program: jazyk a literatura - možná by stačil jeden autor, nebo jen dílo, ale
opravdu podrobně. Zjistit peníze, zda by bylo možné použít nějaké finance od
katedry případně od fakulty.
- Workshopy - večerní, např. dramatická výchova, recitace básní, další nápady si
připravíme a budeme konzultovat na další schůzce.
Další schůzka je v plánu na listopad před FFF. Bude upřesněno. Předběžně někdy v týdnu od 7. do 11. 11.

