
Zápis Valné hromady Studenti FHS UK, o.s. 
U Kříže 8, 158 00, Praha 5 

17. 10. 2011 
 

1) uplynulý akademický rok 
- dva fhs festy: jaro a podzim, ples – 10. narozeniny 
- LŠ, vánoční večírek, V trapu, Ateliér 65°, Humr, přednášky prof. Křivohlavého, Besda se 

senátory, Burza učebnic, Akce pro prváky, SUUK 
- nezvládli jsme: více přednášek, taneční skončily, akce SUUK 

 
2) změna stanov 
- Proč? V průběhu času se realita od ideálu stanov vzdaluje – změna, aby byly funkční a pro 

udržitelnost spolku 
- začlenit více lidí odpovědných za chod sdružení – 4 radní (viz Jednací řád) 
- přidání čestného členství – pro učitele, sponzory apod.  
- revizorka je v zahraničí – je nutno ji znovu zvolit 
- valná hromada přesunuta na začátek semestru (druhý týden výuky) 
- změny v přijímání členů – ke schválení bude stačit pouze jeden statutární člen – nemusí být 

všichni tři 
- stává se z nás nezisková organizace – vedeme účetnictví, ale nemáme žádné vysoké příjmy, 

neřešíme to přes finanční úřad, krátkodobý zisk proto nevadí 
- valná hromada musí být usnášeníschopná  - čtyři členové rady, dva z nich musí být statutární, 

člen revizní komise, čtyř další členové 
3) Jednací řád rady 

a. pravomoce radních 
b. předseda, místopředseda, hospodář 
c. radní pro PR – fb, web, Humr 
d. radní pro správu akcí - termíny 
e. radní pro styk s mezifakultními orgány 
f. radní pro první ročník 

vsuvka: 
- akce pro prváky – na Hvězdě?  cca 4000,- nájem – vstupné 

 
4) Akce na ak. rok 2011/2012 
- V Trapu – Indonésie příští pondělí, další bude po festu  - Teringerová v Jinonicích – šest týdnů 

v indickém klášteře 
o organizuje Karol Zelenková – stačí na organizaci akce jednou za měsíc 
o možnost se zapojit a mít večery častěji 
o loni doplněno o hudební večery – v Zulu, Prokopák  

- e-shop 
o propagační materiály spolku a potažmo fakulty 
o Kuba Ferejnčík sehnal člověka na vedení e-shopu 
o dohoda o spolupráci – sdružení platí 180,- měsíčně na vedení e-shopu, pokud bude 

obrat vyšší než 5000,- tak jde 40% zisku sdružení a 60% provozovateli (Adam Šoukal)   
o jediná práce – výběr motivu na trička  
o propagace fakulty – logo ani název fakulty nejsou registrovanou známkou- možnost 

nabízet fakultní trika 
o čeká se na odezvu od tajemníka 



o možnost prodeje Karolínky – Kružík 
o e-shop je připravený ke spuštění 
o Váša – zkusil udělat logo ve 3D – možno použít 
o problémy s logem – nemáme logo v pdf – Váša by to mohl řešit 
a. e-shop : shop.studentifhs.cz 

- fest 
o 3.11. v klubu Lucky Lucky(bývalý Gox) 
o lidi na prodej lístků – určitě příští týden 
o lístky 70,-, na místě 100,- 
o propagace!!!!! 
o možnost spolupráce s majitelem klubu – sleva za reklamu na webu 

- Humr 
o Humr žije – přechází do online verze 
o 20:00 v Zulu redakční schůzka 
o kolem 1.11. spuštění nového webu 
o nový  šfr – Mikuláš Ferjenčík 
o fb fakulty by mohl dávat echo o humřím článku 
o výzkum – příležitost sehnat lidi 
o mail na Mikuláše: mikulas.ferjencik@gmail.com 

5)  připomínky k novému znění stanov 
a. usnášeníshopnost – přidání osob s plnou mocí, které mohou nahradit osoby  nutné k 

usnášeníschopnosti– čtyři členové Rady – odsouhlaseno 
b. revizní komise – odsouhlasena změna,  
c. stanovy odsouhlaseny, nikdo se nezdržel hlasování 

6) Jednací řád Rady 
- nutnost obsadit pozice  
- jednou za tři týdny se sejít a sdělit si novinky  
- nové posty 

a. radní pro PR: Kristýna Lánská – 21-1-0 
b. radní pro mezifakultní  záležitosti: Adela Piatková – 21-1-0 
c. radní pro prváky: Petr Konůpka – 21-1-0 
d. radní pro akce: Alice Mikšová – 21-1-0 

- Jednací řád byl schválen: 20-2-0 
7) volba předsedy:  
- kandidát – Tomáš Gregor 
- všichni pro, zdrželi se – 0, proti, 0 
8) volba místopředsedy:  
- kandidát Jakub Ferjenčík 
- všichni pro, zdrželi se – 0, proti 0 
9) volba nového hospodáře:  
- kandidát  Michal Bláha  – Pro 21, 1 se zdržel, proti 0 

Zvolení statutární zástupci: 
- předseda –Tomáš Gregor, bytem Žižkova 10, 586 01, Jihlava, nar. 6.10.1986 
- místopředseda – Jakub Ferjenčík, Choltice 30, 533 61, Choltice, nar. 16.4.1989 
- hospodář – Michal Blácha, Mikulova 7, 149 00, Praha, nar. 12.12.1988 
10) revizní komise: Ondřej Tůma, Hanka Kučerová, Filip, Sára, Jindra – kandidáti 
- hlasování: zvolení jsou Sára Pokorná 20-2-0, Jindřich Fialka-16-6-0, Ondřej-21-1-0 – hlasů 

celkem 
11) ples: šest zájemců o řešení plesu  - na starost si to bere Adela Piatková – možná spolupráce 

s fakultou – nutnost zajít za děkanem, zítra jednání s Jakubem Homolkou ohledně 
financování plesu – napsat mail ostatním studentům o schůzce plesotýmu 

mailto:mikulas.ferjencik@gmail.com


12) informace: nefunkční fórum: prozatímní řešení – pad – poznámkový blok  - info o chystaných 
akcích (nutnost zálohy) – komunikace přes mail – to nejdůležitější, ale ostatní přes tento 
poznámkový blok 
 
Zapisovatel: Michal Bláha    Ověřil: Tomáš Gregor 

 
 


