Zápis z 1.valné hromady sdružení Studenti FHS UK, o.s.
9.11.2009 od 19:00 v klubu K4, Celetná 22, Praha

-

Byl projednávány základní osnovy programových celků:

Studentská místnost: Realizační tým, který si vzala pod dohled Tereza Vintrová, která
ovšem příliš nekomunikuje. Na valné hromadě účastna nebyla. Zájem o členství v týmu
projektu studentské místnosti projevil Lukáš Křivka a Sára Pokorná.
o
Tým by měl kontaktovat ostatní spolky z FF a FSV.
o
Následně by měly být zjištěny mantinely studentské iniciativy od vedení budov
Jinonice.
Ples:
o
Katka Bujárková, jakožto vedoucí pleso - týmu sehnala na valné hromadě členy,
kteří mají zájem se podílet na organizaci plesu.
o
Proběhla následná diskuze ohledně prostor a témat: Nápad prostorů tovární haly
se ukázal jako špatně realizovatelný kvůli nemožnosti vytápění. Jedině prostor pro
pořádání podobných akcí upravený ( La Fabrika ). Dalším návrhem byl prostor
Divadla za plotem v "blázinci" v Bohnicích.
o
Pleso tým by měl dále sehnat taneční orchestr ( na konzervativnosti panuje
shoda) ,
o
Kapelu pro pobavení vážně netančících účastníků. Padla shoda na kapelu, raději
než na DJ( eje ).
o
Mezi další problémy k vyřešení patří Moderátor plesu ( mluvčí spolku? ), grafik
plesu ( Vojta?, Honza Polanc, Jiří Hořavka ) ,
realizace či ne - realizace mezivystoupení pro lidi, kteří ovládají nějaké zvláštní
umění z fakulty.
o
Projednání tématu plesu. Spíše se shodlo na nedělání tématu, ale vedení určité
červené nitě, pro hesla plakátů a řeči moderátorů.
o
Apel na členy spolku, aby se pokusili sehnat sponzory pro tombolu ( Případně i
za inzerci v Humru )
o
Všechny tyto problémy ale nemohou být realizovány bez zjištění finanční výše
příspěvku od fakulty.
o
Další zápisky a podrobné informace má zajisté vedoucí týmu, Katka Bujárková.
Dalším projednávaným tématem byla soutěž o logo.
o
V řešení nic nového nepřibilo, leda, že žádné logo není a nemusí být definitivní.
Funkce tiskového mluvčího a PR.
o
By se ujal Lukáš Křivka a Karolína.
o
Hromadnou komunikaci nejlépe vyřeší web spolku s diskusí, ale ten bude hotov,
až ho Veronika dodělá.
-

Byly přijati noví členové spolku.

V Praze dne 9.11.2009
Zapisovatel Vojta Kračmar

Ověřil Tomáš Gregor.

