
Valná hromada Studenti FHS, o.s. 
 

kdy: 18. října 2010, 18:45 – 21:00 

kde: U Kříže 8, místnost 1035 (kulatá zasedačka v přízemí) 

kdo: v průběhu 20 – 25 osob, jmenovitě dle prezenční listiny, potěšující účast nových členů 

(více než polovina osazenstva nováčci) 

 

1. Rekapitulace aktivit spolku v akademickém roce 2009/2010 

1.1. Ples  

 informovala Katka Bujárková 

 proběhl 5.3.2010 v Masarykovo koleji (Dejvice) 

 bylo na něm přibližně 450 návštěvníků 

 na organizaci se podílelo 15 studentů 

 zázrak: vyúčtování plesu vyšlo na nulu 

 organizátorem nadcházejícího plesu (zima 2011) bude Marek Dočekal – prvák, ale 

zkušený organizátor 

 

1.2. Divadelní klub 

 informoval Karel Černý 

 klub funguje od 12/2009 

 pasivní divadlo – navštěvují divadelní představení, zejména ve Strašnickém 

divadle, mají slevu 

 organizuje se skrze facebook, má vlastní skpinu 

 

1.3. Divadelní spolek 

 informoval Josef Blažejovský 

 divadelní skupina vznikla z kurzu Daniela Pikalíka Teorie a praxe divadelní tvorby 

 v současné chvíli je skupina polouzavřená (nové členy nabírají zřídka a to formou 

konkurzu) 

 s velkou pravděpodobností skupina obdrží 10 000 Kč na své aktivity ze 

Studentského konta FHS UK 

 premiéra nového představení bude nejpozději v lednu 2011 (podmínka příspěvku 

ze Studentského konta FHS UK) 

 divadelní spolek je v kontaktu s nově vznikající divadelní skupinou (děvčata 

z prvního ročníku) 

 

1.4. Humr 

 informovala An Puobišová 

 časopis má stálou redakci + externí občasné přispěvatele 

 vychází každý měsíc v době výuky (tj. 6x do roka)  

 loni Humr experimentoval s nákladem – opakovaný pokus o navýšení nákladu 

z 200 na 230 ks výtisků se ukázal jako nevhodný. Humr nadále vychází ve 200 ks, 

což je zřejmě optimální počet. 

 Humr má momentálně od fakulty přislíbenou finanční podporu do konce 

kalendářního roku, v lednu bude žádat o finance ze studentského konta. 

 Humr má vlastní facebookovou stránku i vlastní web s pdf archivem starých čísel. 

 

 



1.5. koncert ZepOru 

 informovali Katka Bujárková a Tom Gregor 

 ve spolupráci se Zahraničním oddělením FHS UK, na které se Zeppelin Orchestra 

obrátil 

 2.6.2010 v K4, organizovala Zuzana Košková  

 

1.6. Letní škola pro starší a pokročilé 

 informovali Katka Bujárková a Tom Gregor 

 24. – 26.9.2010, Svor v severních Čechách, tábořiště Starline 

 80 studentů  

 10 přednášejících: Zdeněk Kalva, Zdeněk Pinc, Jan Sokol, Petr Pavlík, Ondřej 

Skripnik, Lily Císařovská, Daniel Pikalík, Miroslav Hroch, Jaroslav Vančát, 

Miroslav Vaněk  a Pavel Mücke 

 výlet do skláren v Novém Boru 

 

1.7. Burza učebnic 

 informovala Pavlína Kroupová 

 značný převis poptávky nad nabídkou, přesto odhodlání akci zopakovat počátkem 

letního semestru 

 

2. Plány na další rok 

2.1. FEST FHS 

 informoval Jakub Koláček 

 proběhne 4.11.2010 v klubu GOX na Smíchově 

 zahrají 3 kapely 

 lístky v předprodeji 70 Kč/ na místě 100 Kč 

 potřeba aby přišlo přibližně 150 – 200 návštěvníků 

 

2.2. Přednášky zajímavých osobností 

 informoval Tom Gregor 

 myšlenka tahat na fakultu zajímavé osobnosti, možnost v rámci semináře Modré 

pondělí 

 povedlo se domluvit psychologa Jaro Křivohlavého  

 

2.3. Ples 

 organizuje Marek Dočekal 

 pravděpodobné datum 3. či 10. března 2011 

 letošní myšlenky: více zvát i Erasmáky, ukázat světu, že na FHS nejsou jen „divný 

lidi v batikovaných hadrech“ 

 

2.4. Další nápady 

 promítání filmů z festivalu Jeden svět (Jakub Ferjenčík) 

 cestovatelská promítání (Karolína Zelenková) 

 výstava v prostoru před aulou – FOTO: antropologický výzkum cikánské osady  

(Eva Kosinová) 

 výstava v prostoru před aulou – FOTO: 10 let FHS, historie fakulty (Pavlína 

Kroupová) 

 úprava studentské místnosti 



3. Změna stanov 

 předseda Tom Gregor společně se stávající místopředsedkyní Katkou Bujárkovou 

předložili návrh změn stanov, které mají sloužit pružnějšímu fungování spolku. 

Některé úpravy stanov byly: 

- tajemník přejmenován na hospodáře 

- členové musí povinně uvádět kontakty 

- valná hromada nemá nově stanovené pevné datum, musí se konat během 

prvních pěti týdnů výuky v každém akademickém roku 

- možnost čestného členství in memoriam 

- povinnost vedoucího projektové skupiny předat po ukončení aktivity 

informace o aktivitě a vyúčtování  

- v případě nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda 

 hlasování o změně stanov: 

- pro: 23 

- proti: 0 

- zdržel se: 2 

4. Obměna statutárních zástupců, volba revizora 

4.1. Předseda 

 Tom Gregor opakovaně kandidoval na funkci předsedy s upozorněním, že 

pravděpodobně během roku odcestuje mimo ČR. 

 hlasování: 

- pro: 25 

- proti: 0  

- zdržel se: 0 

 

4.2. Místopředseda 

 odstoupila stávající místopředsedkyně Katka Bujárková a kandidoval Jakub 

Ferjenčík 

 hlasování o novém kandidátovi (Jakub Ferjenčík) 

- pro: 24 

- proti: 0 

- zdržel se: 1 

 

4.3. Hospodář (dříve Tajemník) 

 odstoupila stávající tajemnice (podle nových stanov hospodářka) Andula Stiborová 

a na post hospodáře kandidoval Ondřej Tůma 

 hlasování o novém kandidátovi (Ondřej Tůma) 

- pro: 24 

- proti: 1 

- zdržel se: 0 

 

4.4. Revizor 

 post revizora doposud neobsazen, nyní na něj kandidovala Martina Fiabánová 

 hlasování: 

- pro: 25 

- proti: 0 

- zdržel se: 0 



5. Rozdělení dalších úkolů 

 péče o web www.studentifhs.cz – Karel Černý 

 péče o email studenti.fhs@email.cz – Pepa Blažejovský 

 nástěnka – Sára Pokorná 

 chceme do Studentské unie UK? – možnosti a povinnosti zjistí Pepa Blažejovský, 

pro případ potřeby delegátů pro SUUK se nabídly Sára Pokorná a Adéla Piatková 

 

6. Ukončení zasedání 

 Předseda Tom Gregor společně s odstupující místopředsedkyní Katkou 

Bujárkovou projevili radost z proběhlých i plánovaných aktivit spolku, z velké 

účasti na valné hromadě a ochoty nových i starších členů zapojovat se do práce. 

 Valná hromada byla ukončena přibližně v 21:00. 

 

 

7. PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 

1) změna stanov (pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0) 

2) předseda pro další období Tom Gregor (pro:25, proti: 0, zdržel se: 0) 

3) místopředseda pro další obdebí Jakub Ferjenčík (pro 24, proti: 0, zdržel se: 0) 

4) hospodář pro další období Ondřej Tůma (pro: 24, proti: 1, zdržel se: 0) 

5) revizorem pro další období Martina Fiabánová (pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

 

V Praze 26.10.2010 

 

 

 

zapsala Pavlína Kroupová     Ověřil Tomáš Gregor 

http://www.studentifhs.cz/
mailto:studenti.fhs@email.cz

