
Valná hromada spolku Studenti FHS, o. s. 
Letní semestr, dne 27. 2. 2012 
 
Zápis provedl: Petr Konůpka a Martina Polesná 
Celkem účastníků: 20 členů, 2 nečlenové (prezenční listina členů viz. příloha) 
 
Tom Gregor rezignuje na funkci předsedy, za svého nástupce doporučuje Jakuba Ferjenčíka. Důvodem odchodu 
z funkce je časová náročnost a pocit již dostatečně dlouhé uplynulé funkční doby. Tom G. bude i nadále 
organizovat některé akce. 

Tom G. již déle uvažoval o odchodu z funkce. Také z tohoto důvodu byla na minulé Valné hromadě 
(dále VH) sestavena Rada spolku, která v minulém semestru dobře fungovala. Dosavadní složení Rady sestávalo 
ze 7 členů: předsedy (Tom Gregor), místopředsedy (Jakub Ferjenčík), hospodáře (Michal Bláha), radního pro 
mezifakultní komunikaci (Adela Piatkova), radního pro PR (Kristýna Lánská), radního pro organizací akcí 
(Alice Mikšová) a radního pro první ročník (Petr Konůpka). Od doby založení spolku před 2,5 lety se členská 
základna spolku již téměř zcela obměnila. Úkolem dneška je zajistit plynulé a bezproblémové pokračování 
spolku. Rada spolku má reálnou zodpovědnost za chod spolku, tvoří funkční jádro. Jednotliví členové Rady mají 
různé kompetence, úkolem na další semestr je upřesnění těchto úkolů a kompetencí. Hlavním úkolem radních je 
pravidelná účast na radách (2 krát měsíčně).  

Na dnešní VH je především potřeba zvolit předsedu spolku a následně další funkční místa. 
 
Volba předsedy spolku 
Kandidáti:  

• Jakub Ferjenčík. 
o volební program: zlepšit postavení spolku na fakultě; lepší nástěnka – oddělená od jiných 

studentských nástěnek, umístit na ní „rozcestník“ akcí na FHS; sepsat harmonogram toho, co 
je během roku ve spolku potřeba udělat, kdy začínat s přípravou jakých akcí apod.; vytvořit 
funkční internetové stránky a fórum; obecně zlepšit komunikaci uvnitř spolku i spolku směrem 
ven; shrnuto – položit pevný základ spolku 

Volba:  

• Jakub Ferjenčík: pro 17 hlasů, proti 0, zdrželi se 3 
(hlasy sečetl Petr Konůpka) 

Výsledek: 
Na místo předsedy spolku Studenti FHS, o. s. byl zvolen Jakub Ferjenčík. 
 
Volba místopředsedy spolku 
Kandidáti: 
 

• Petr Konůpka  
o volební program: hlavní věcí je otevřít ostatním studentům možnost zapojit se do dění 

sdružení; idea spolku je vytvořit kolektiv pro všechny studenty, kteří by se rádi podíleli na 
nových akcích; je potřeba oslovovat nové studenty; pořádat různé i menší akce pro studenty 

• Adela Piatková  
o volební program: nové lidi do spolku, prváky a nováčky; ukázat našim studentům, že spolek 

pořádá aktivity, do kterých je možné se zapojit; zapojit studenty do dění na fakultě  
 
Volba: 

• Adéla Piatková: pro 5 hlasů, Petr Konůpka: pro 11 hlasů, zdrželi se: 4 
(Hlasy sečetl Jakub Ferjenčík) 

 
Výsledek: 
Na místo místopředsedy spolku Studenti FHS, o. s. byl zvolen Petr Konůpka. 



Volba dalších míst v Radě 
 Alice Mikšová rezignuje na funkci radního pro organizaci akcí. Petr Konůpka opouští funkci radního 
pro první ročník. Na tato dvě místa je potřeba zvolit nové zástupce. 
 Radní pro první ročník se stará především o komunikaci a organizaci akcí pro studenty prvního ročníku. 
Jeho úkolem však není studentům prvního ročníku studium usnadňovat (ve smyslu poradit, jak některé 
povinnosti obcházet apod.), nýbrž pomoci jim se na fakultě dobře zorientovat a zapojit se do studentského 
kolektivu. 
 Radní pro správu akcí má na starost organizaci různých menších akcí a obecnou správu  všech akcí 
spolku, což spočívá především v přípravě měsíčního kalendáře akcí. 
 
Volba radního pro první ročník: 
Kandidáti: 

• Adriana Krátká 
o dělá do vzdělávání, doučuje děti, tancuje 

Volba: 

• Adriana Krátká: pro 17 hlasů, proti 0, zdrželi se 3 
(Hlasy sečetl Jakub Ferjenčík) 

Výsledek: 
Do funkce radního pro první ročník byla zvolena Adriana Krátká. 
 
Volba radního pro správu akcí 
Kandidáti: 

• Martina Polesná 
o radní pro akce, dělá filmový klub, spoluorganizovala vánoční večírek  

• Zuzana Nováková 
o chce dělat něco dobrého; představovat náš spolek, aby se nás lidi nebáli 

Volba: 

• Zuzana Nováková: pro 12 hlasů, Martina Polesná: pro 3 hlasy, zdrželi se: 5 
(Hlasy sečetl Jakub Ferjenčík) 

Výsledek: 
Do funkce radního pro správu akcí byla zvolena Zuzana Nováková. 
 
V závěru VH prezentoval Vojta Tomášek situaci ohledně protestů proti reformě terciárního vzdělávání a Mikuláš 
Ferjenčík prezentoval časopis Humr. Humr se přesunul do internetového prostředí (i-humr.cz). Redakce přivítá 
jakýkoli příspěvek od kohokoli. Adela Piatkova prezentovala Ples FHS, jednu z největších akcí spolku 
organizovaných v tomto semestru. Na ples jsou všichni srdečně zváni.  

Kdo ještě nezaplatil členský příspěvek, nechť tak učiní bankovním převodem na účet spolku. Prezenční 
listina účastníků VH v příloze. 



Příloha: Prezenční listina účastníků VH spolku Studenti FHS, o. s. dne 27. 2. 2012 (pouze členové) 


