
 

 
Studenti FHS UK, o. s., U Kříže 8, 158 00, Praha 5, www.studentifhs.cz 

Zápis valné hromady ze dne 23.3.2010 
 
REKAPITULACE  ČINNOSTI 

• Taneční pokračují 
• Divadelní klub 
• Bára Holická odjela, další záměr by měl směřovat k vlastní tvorbě a návštěvám dalších 

divadel, ne jen strašnického 
• Bufet-studovna – stále otevřená otázka, stále problém prorazit. Jakub Ferenčik se chce 

v tomto směru angažovat. Problém tkví v Jelínkovi (Správa budov). Je potřeba zjistit 
jestli jde nějak prorazit skrze správu. Nabízí se komunikace s knihovnou a kreativním 
modulem. Knihovna prosadila knihovničky, křesílka by se mohla prosadit skrze 
knihovnu. Kreativní modul vystavuje běžně po budově, proč ne i ve studovně. 

• Do provozu byl uveden web. 
• Proběhl ples a nedostal se do mínusu. Co bylo špatně? A: Měl být ve čtvrtek a ne v 

pátek. Pátek nabízel větší možnost substituce. B: Lístky měly být dražší.  
• Humr, Filmáč, Ples i Taneční zatím dělají spolku dobré jméno. 
• Je zapotřebí, aby byly zapsány schůzky jednotlivých skupin do 15. dubna!  Je potřeba 

vytvořit finální zprávu pro fakultu. Také je potřeba napsat články na web ke každé 
aktivitě našeho sdružení. 

PLÁNY 
• Taneční – pokračování, možnost výletů a návštěvy divadel 
• Letní škola - 23 -26.9 areál Peira. (termín 10.9-20.9) Nyní náš hlavní projekt. 

o Pinc přislíbil pomoc se stipendiem. Do konce dubna je nutné udělat koncept! 
o Květen, červen by se už mohli přihlašovat lidi. 
o !První schůzka ohledně letní školy úterý 30.3. místo: Jinonice-bufet čas: 

15:30! 
• Otázka dalších aktivit? 
• FHS fest. Není nikdo, kdo by to chtěl, ale Sára Pokorná by do toho snad šla. Zkusí 

zjistit další informace o náročnosti projektu u Honzy S.  
• FHS ples na příští rok. Stálo by za to již teď nalézt organizátory! 
• Otázka financí?  

o Je nutné zjistit možnosti čerpání peněz z grantů. 
• Bylo by dobré se sejít s Dohnalovou (vedoucí katedry obč.sektoru)-rady čeho se 

vyvarovat 
Hlasování: 

• Dosavadní místopředseda Vojta chce rezignovat na funkci místopředsedy, 
• Demise jednohlasně přijata   
• Kandidát: Katka 
• Katka jednohlasně přijata 
• Katka Bujárková se stala novou místopředsedkyní sdružení.  

Zařazení pod SU UK 
• Otázka jestli se zařadíme pod SU UK? 
• Všichni přítomní jsou pro spolupráci. Nutno zjistit názor HUMRU a Filmového klub. 

Probereme to s Nelly Dederovou místopředsedkyní SU UK. 
 

V Praze dne 23.3.2010 
Zapisovatel: Štěpán Sedláček    Ověřovatel: Tomáš Gregor 


