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Celé užší předsednictvo

Giancarlo Lamberti – předseda
Anička Kruljacová – místopředsedkyně pro organizaci a řízení
Christopher James Downs – místopředseda pro zahraniční záležitosti



17. listopad

Hlávkova kolej
Průvod
Žitná ulice
Albertov
Brněnský sedmnáctý



• Organizovali jsme Týden studenstva

• Velké množství akcí v ČR

• Koordinátři – Anna Kruljacová, Christopher J. Downs, Michal Zima



Cena Jana Opletala

• 9 členů Výboru

• Udělili se 2 Ceny

• Vojmír Srdečný in memoriam

• Laureát Michal Zima



Aktivita komory
• Novela VŠ zákona

• Zasedání Fóra předsedů akademických senátů

• Kulaté stoly

• Board meeting ESU na Maltě

• Komunikace s UN Volunteers
 



Návštěva V4+ v Praze
• Příprava materiálů na BM ESU

• Jednání na MHMP ve spolupráci s radním Chabrem a následně
jednání v Karolinu

• Konference na téma Odkaz mezinárodního dne studenstva

 



Otevřený dopis premiérovi ČR vzhledem k 
okolnostem v Hongkongu
• www.svobodabezhranic.cz

• Formou elektronických podpisů

• Web + FB stránka

Vzpomínat nestačí – Jan Hrabovský, Giancarlo Lamberti, Michal Zima

• Usnesení SK RVŠ:

Předsednictvo SK RVŠ se ztotožňuje se zněním otevřeného dopisu 
premiérovi ČR ze dne 20.11.2019, který vyzývá premiéra ČR k 
odpovědnému zvážení situace a podniknutí kroků vedoucích k odsouzení 
reakce ze strany Čínské lidové republiky a k prosazování stejných hodnot, za 
které bojovali naši předchůdci a o které právě teď usilují studenti 
Hongkongu. Tento souhlas bude vyjádřen podpisem předsedy SK RVŠ pod 
tímto dokumentem.



Návrh usnesení
• Sněm RVŠ se ztotožňuje a podporuje iniciátory a signatáře 

otevřeného dopisu premiérovi ČR se zněním, který vyzývá 
premiéra ČR k odpovědnému zvážení situace a podniknutí 
kroků vedoucích k odsouzení reakce ze strany Čínské 
lidové republiky a k prosazování stejných hodnost, za 
které bojovali naši předchůdci a o které právě teď usilují 
studenti Hongkongu.



Děkuji za pozornost


