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ZáKladní údaje o SdrUžení
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Předseda:  Miloš Bělohlávek
Místopředseda: Zdeno Vozár
Tajemník:  Ondřej Crhák
Pokladník:  Tereza Liepoldová
Člen:   Jakub Raška

Předseda:  Jaromír Mrňka
Členové:  Martina Poliaková
   Barbora Matiášová

Kontaktní údaje

Výbor sdružení

disciplinární komise sdružení
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ÚvOd

 V uplynulém roce jsme úspěšně navazovali na kluby a skupiny, které fungovaly již v minulých le-

tech. Ukázalo se, že spolková činnost se již stabilně etablovala a většina našich akcí funguje setrvačností a 

bez větších překážek. V průběhu celého roku docházelo k předávání spolku mladším generacím – gener-

ační obměnu tak na konci roku lze považovat za téměř hotovou. Zakládající generace se postupně stáhla 

z aktivní účasti na spolkových akcích a je otázkou, jak mladší studenti v dalším roce zvládnou nové úkoly, 

které se tím před ně staví. Tento rok by mohl klidně být výkladní skříní našeho sdružení – koneckonců více 

si můžete přečíst na následujících stránkách.
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ČinnoSt SdrUžení V aKademicKém roce 
2012/2013

Valná hromada a zvolení nových orgánů

 Dne 4. října 2012 zasedla na půdě FF UK Valná hromada Spolku, aby zvolila nové vedení. Valnou 

hromadu zahájil předseda Jaromír Mrňka seznámením s výroční zprávou a chodem Spolku v uplynulém 

roce. Pro celkovou negativnost zprávy se rozproudila diskuze nad stavem sdružení a jeho možnostech do 

budoucna. S velice sugestivním připraveným projevem vystoupil Zdenko Vozár, který promluvil o Spolku 

zmítajícím se v bahně morálního marasmu a jako hlavní cíle Spolku do budoucna nastínil depolitizaci a 

debyrokratizaci sdružení a hospodskou socializaci, bohužel již nesdělil jakým způsobem by toho chtěl 

dosáhnout a jak dospěl k  tomu, že spolek politizovaný a byrokratický je. Rád by také založil spolkový 

časopis a podpořil ideály interdisciplinarity. Následně byly přijaty změny jednacího řádu a stanov, které 

by měly více respektovat zažitý chod Spolku. Valná hromada také schválila smlouvu o spolupráci mezi 

FF UK a Spolkem studentů historie. Na základě této smlouvy se Spolek stal smluvní partnerskou organ-

izací fakulty a otevřely se mu tak možnosti užší spolupráce, především v oblasti samofinancování chodu 

Spolku. Poté starý Výbor Spolku odstoupil a v  nových volbách byl zvolen nový Výbor ve složení: Mi-

loš Bělohlávek – předseda, Zdeno Vozár – místopředseda, Ondřej Crhák – tajemník, Tereza Liepoldová 

– pokladník, Jakub Raška – člen Výboru bez portfeje. Do disciplinární komise byli zvoleni Jaromír Mrňka, 

Barbora Matiášová a Martina Poliaková. 

Spolupráce s FF UK a s historickými ústavy

 V akademickém roce 2012/2013 se podařilo výrazným způsobem prohloubit spolupráci s vedením 

naší fakulty, především na základě dohody „o partnerství a vzájemné spolupráci“, uzavřené v říjnu 2012. 

V ní je Spolek oficiálně uznán za partnerskou organizaci FF UK, získali jsme právo pořádat přípravné kurzy 

do roku 2017, smluvně bylo upraveno právo umístit sídlo sdružení na půdě FF UK, právo na bezplat-

ný pronájem místností pro akce Spolku atd. V tomto směru patří velký dík tajemníku fakulty Ing. Filipu 

Malému, který nám celý rok vycházel ve všech našich požadavcích vstříc. Velkým plusem bylo i získání 

skříně pro uskladňování spolkového archivu naproti sekretariátu Ústavu českých dějin.
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 Spolupráce s vedením historických ústavů patří dlouhodobě mezi klíčové cíle našeho sdružení, 

bohužel po počátečním nadšení a snaze o konstruktivní kritiku tyto tendence opadly a vše se omezilo 

prakticky na pravidelná setkání s vedením ústavů a zdvořilostní návštěvy vzájemných akcí. Podle mého 

soudu je ovšem samo o sobě užitečné to, že až se vyskytne opravu závažný problém, který by bylo tře-

ba ze strany studentstva řešit (nebo až vzejde požadavek na důkladnější diskuzi o způsobu výuky),  tak 

tu Spolek bude a bude se moci stát významným spojencem studentů v diskuzi s ústavy. V této chvíli se 

Ffabula stala pro ústavy vítaným pomocníkem v řešení některých drobnějších problémů, navzájem se in-

formujeme o konání akcí atp. V letním semestru se také propagační skupina Spolku zhostila úkolu zřízení 

facebookových stránek ÚHSD a oživení stránek téhož ústavu.

Spolupráce se studentskými organizacemi

 Mezi organizace, se kterými dlouhodobě spolupracujeme se na prvním místě určitě řadí Student-

ská rada FF UK. V tomto orgánu dlouhodobě zasedá celkem velké množství studentů historie a v současné 

době jsou čtyři členové SR zároveň členy FFabuly. Studentská rada a její členové nám poskytují zázemí 

pro naše akce a technickou a logistickou podporu velkých projektů (např. LŠIP). Stejně tak nám vychází 

vstříc i při organizaci setkání s prváky během zápisu ke studiu.

 V letošním roce jsme se snažili navázat kontakt s ostatními studentskými historickými sdruženími 

na území ČR. Na naše výzvy reagovali studenti historie z Ústí nad Labem, Liberce, Hradce Králové, Pardu-

bic, Brna, Olomouce a Ostravy. Tato spolupráce by jistě do budoucna stála za prohlubování – první osobní 

kontakt představovala letní škola, na kterou dorazili zástupce Brna, Olomouce a Hradce Králové.
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Seznamovací kurz „Bílý potok 2012“ a péče o nové studenty

 Již třetí ročník seznamovacího kurzu proběhl ve dnech 27.-29.září 2012 tradičně v Bílém Potoce 

pod Smrkem v okrese Liberec. Ačkoliv se jedná o místo s nejvyšším úhrnem srážek v ČR, máme zatím neu-

věřitelné štěstí na počasí, které nám i tentokrát přálo. Poprvé byl seznamovací kurz koncipován cíleně ne-

jen pro studenty Historie, ale i pro studenty Historie – Evropských studií, kvůli kterým se do organizačního 

týmu zapojili i studenti tohoto oboru. Vedení celého kurzu se opět ujala Terka Liepoldová společně s 

již takřka profesionálním týmem mladších i starších spolupracovníků. Seznamovacího kurzu se znovu 

zúčastnil i dr. Jaroslav Valkoun, studijní referent oboru historie, který seznámil nové studenty se prob-

lematikou SISu, což bylo pozitivně kvitováno. Nesmírně úspěšný byl kurz i z hlediska náborového, neboť 

do Spolku vstoupilo dvacet studentů. Druhou věcí ovšem je, že se jen minimum z těchto nových členů 

podařilo v průběhu roku zapojit do činnosti Spolku. Na seznamovací kurz navázala i následná „péče“ o 

studenty prvního ročníku – především pak formou spolkové poradny, která vyřešila jen během září a 

října 127 mailů. Poradnu až do října vedl Jakub Izdný a následně ji převzal předseda Spolku. Kromě této 

„služby“ studentům prvního ročníku byl letos nastartován i nový model informování prváků o činnosti 

Spolku vytvořením mailové databáze. V dalších měsících se starší studenti pokoušeli pomocí neformál-

ních akcí (často v hospodě U Bansethů – např. 14.11.2012 nebo 25.2.2013) více seznámit s novými kolegy i 

mimo půdu Spolku.

Shrnutí předsedovo: Zde vnímám velký prostor pro zlepšování a zintenzivnění socializační činnosti 

Spolku, která by se měla primárně obrátit na začleňování nových studentů mezi starší spolužáky a vyt-

váření živých sociálních struktur. Bylo by dobré vytvořit speciální program, kterým by Spolek pečoval o 

nastupující studenty minimálně po celý zimní semestr – velký potenciál má v tomto směru socializační 

skupina. Noví studenti jsou především v  prvních týdnech a měsících velice nakloněni jakékoliv formě 

socializace, ať už půjde o jednoduché setkávání v hospodách, nebo promyšlenější aktivity typu výletů a 

exkurzí. Do toho se ovšem dá zahrnout péče o členskou základnu jako takovou.

Kritický klub

 Večery kritického klubu lze s trochou nadsázky nazvat jednou z vlajkových lodí spolkové činnos-

ti. Od počátku patří mezi intelektuálně nejzajímavější část spolkového portfolia a návštěvnost, která se 

v některých případech blíží až stovce návštěvníků, dává za pravdu tomu, že se organizátorům KK daří
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vybírat témata společensky zajímavá. Je pravdou, že publikum z  velké části netvoří historici, ale spíše 

kolem akademického prostředí se pohybující intelektuálové, ale i to je důkazem průniku historických a 

společenských témat. V tomto akademickém roce proběhlo pět večerů KK

v zimním semestru to bylo již 23.10.2012 na téma „Restituované dějiny? Církevní restituce v his-

toricko-právním kontextu“, kam naše pozvání přijali prof. Jan Kuklík a dr. Pavel Himl. Večer proběhl 

v prostorách galerie Tranzitdisplay a počet diváků byl odhadnut na přibližně pět desítek

další večer KK proběhl klasicky ve studentském klubu K4 za účasti doc. Michala Stehlíka, dr. 

Jana Mervarta, Erika Taberyho a Jana Černého, kteří se zamýšleli nad Antikomunismem v české 

společnosti. Toto „kákáčko“ lze hodnotit jako divácky nejúspěšnější, neb jej navštívilo téměř sto 

osob

poslední kritický večer se musel z technických důvodů uskutečnit na půdě fakulty, kde se sešlo 

více než čtyřicet diváků, aby si poslechli diskuzi na téma „Postkoloniální myšlení a historiografie“, 

do které přijali pozvání Markéta Křížová, Ondřej Lánský a  Vítězslav Sommer

v letním semestru jsme začali kritickým klubem na téma „Dědictví osvícenství“, jenž zaujal třicet 

osob. Hosty tohoto KK byli pánové Ivo Cerman a Martin Škabraha

poslední kritický večer (s promítáním filmu „Hra o kámen“) byl návštěvností nejslabší, do K4 se 

na diskuzi Jana Randáka, Thomase Oellermana a Jana Geberta přišlo podívat jen něco málo přes 

dvě desítky lidí

Shrnutí předsedovo: Kritický klub  si vytvořil stálé publikum, ale stejně jako v minulých letech, tak i letos 

byl znatelný postupný opad zájmu především v letním semestru. Jeden kritický klub (na téma papežst-

ví) se nepodařilo uskutečnit (vina je na hlavě předsedově), šlo pozorovat i slábnoucí síly organizátorů a 

občas dohánění programu na poslední chvíli. Přes to je však KK stálou součástí spolkového programu a 

jeho další fungování je v zájmu Spolku jako takového. Jelikož nedošlo ke zcela ideální generační výměně 

v rámci pracovního kolektivu, bude zřejmě nutné, aby existenci KK zajišťoval i tento rok tým starých a 

zasloužilých soudruhů. V  tomto místě by se patřilo vyjmenovat ty, kteří do dramaturgie letošních kri-

tických klubů nejvíce zasahovali. Poděkování tedy patří Jeníkovi Marešovi, Vítku Strobachovi, Pavlu Balou-

novi, Zbyňku Machátovi, Martině Poliakové, Marku Fapšovi, Richardu Cislerovi a Tomáši Dufkovi.
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 Propagační a webová skupina Spolku

Nejaktivnější a v určitém slova smyslu i pro Spolek nejpřínosnější skupinou byla v letošním akademickém 

roce propagační skupina. U jejího vzniku stáli na počátku akademického roku tajemník Ondra Crhák, 

Karel Kolros a Martin Roček, kteří nabídli své služby nejprve filmovému klubu. Plakáty, které vytvořili, 

se velice rychle dostaly do povědomí nejen členů Spolku a v  listopadu již zajišťovali propagaci všem 

skupinám a klubům. Společně s oživenou myšlenkou nových webových stránek se skupina rozrostla o 

Terku Liepoldovou, se kterou se podařilo v lednu zprovoznit nové stránky ( www.ffabula.cz ). Tyto stránky 

běží v  nové spolkové grafice (která stojí na novém logu v  barvách FF UK) a kterou používá od ledna 

FFabula pro všechny své propagační materiály a při vystupování na veřejnosti. Poprvé po třech letech 

tak máme jednotnou vizuální tvář, se kterou prezentujeme Spolek na všech akcích.  Podařilo se nám také 

získat grant na propagaci sdružení od Studentské unie Univerzity Karlovy, díky kterému jsme mohli tisk-

nout plakáty ve větším nákladu.

Shrnutí předsedy: Je asi jasné, že bez smysluplného programu a dobrého portfolia akcí by i ta nejlepší 

propagace byla k ničemu. Stejně tak je ovšem neoddiskutovatelným faktem, že je to právě výborné (a 

bez jakékoliv nadsázky v plné míře profesionální) PR Spolku, které stojí za vysokou návštěvností spolk-

ových akcí v tomto roce. To, že se podařilo vybudovat jednotnou identitu vizuální, je skvělou startovní 

pozicí pro budování pocitu větší sounáležitosti s FFabulou jako takovou. Konečně je to právě propagace, 

která nás odlišuje od ostatních studentských sdružení – bez nadsázky patříme v propagaci a prezentaci 

ve veřejném prostoru mezi pět nejlepších sdružení na půdě celé Univerzity Karlovy. Jako předseda tím-

to apeluji na Spolek, aby si své propagandisty hýčkal, neboť bez nich bychom znovu upadli do šedi ve 

wordu vzniklých plakátů.

Filmový klub

Filmový klub patří mezi skupiny a kluby, které existují od počátku činnosti Spolku. Jeho dramaturga od 

počátku představoval Kuba Izdný, který je odpovědný i za tento ročník. Již klasicky probíhalo promítání 

v  týmové studovně Knihovny Jana Palacha. Historický filmový klub spolku studentů historie je vlastně 

seminářem zabývajícím se bohatou tématikou historie ve filmu. Divácky nejvděčnější se ukázalo promítání 

jednoho filmu zhruba jednou za tři týdny. Často jde o filmy v běžné produkci nedostupné a pro
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účely filmového klubu zvlášť vybavované českým překladem. Každý film či filmový cyklus je vždy uveden 

kratším příspěvkem týkajícím se epochy v díle zachycené a také shrnující okolnosti vzniku jednotlivého 

filmu, seznamující s osobou režiséra a především dějinného kontextu vzniku. Řadu filmů následovala 

neformální diskuse s přednášejícím. Snahou filmového klubu bylo a je dát možnost prezentace pro za-

jímavé myšlenky a oblasti zájmu našich kolegů - studentů, ale zároveň i zajistit výstupy zajímavých hostů. 

V akademickém roce 2012/2013 byly promítány tyto snímky

Král Štěpán, návštěvnost 20 osob, 31. října 2012

Křižáci, návštěvnost 18 osob, 21. listopadu 2012

Boj na Kosovu, 31 osob, 12. prosince 2012

Bláznova kronika, 25 osob, 26. února 2013

Michal Chrabrý – Calugareni, 13 osob, 19. března 2013

Michal Chrabrý – Sjednocení, 6 osob, 26. března 2013

Kolberg, 28 osob, 9. dubna 2013, mezi diváky zasedl prof. Jan Rychlík

Signum Laudis, 19 osob, 30. dubna 2013, úvodního slova se ujal prof. Ivan Šedivý

Shrnutí předsedy: Celkově byl filmový klub dramaturgem i diváky hodnocen jako velice úspěšný. Kapac-

ita týmové studovny byla naplňována, nedocházelo k žádný lapsům ani prodlevám. Pro další roky však 

Kuba Izdný s vedením filmového klubu nepočítá a rozhodl se předat své dílo novým generacím. Filmový 

klub je nenáročný žánr, který se snadno udržuje za minimálních nákladů (letos stál Spolek dohromady 

0,- Kč včetně diet) a pokud bychom jej ve Spolku dále neudrželi, byla by to velká škoda. Už teď je však 

jasné, že zájemci o pokračování jsou a filmoví nadšenci mají minimálně na další rok své jisté. Velký podíl 

na tak dobré návštěvnosti nese i propagační skupina Spolku, která vytvořila všechny plakáty, které byly 

hodnoceny velmi vysoko.

Vzkaz Kuby Izdného: Děkuji za pozornost a pokud bude chtít někdo pokračovat v dramaturgii, zůstávám 

fandou, rád se zapojím a držím palce.
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Přípravné kurzy pro obor Historie

Na základě smlouvy „o partnerství a vzájemné spolupráci“, uzavřené mezi FF UK a Spolkem v říjnu roku 

2012, má FFabula do roku 2017 garantovaný „monopol“ na pořádání přípravných kurzů pro obor Histo-

rie. Poprvé jsme tak letos uspořádali přípravné kurzy přímo pod záštitou fakulty, z  jejíž strany nám ve 

všech ohledech maximálně vyšel vstříc tajemník Ing. Filip Malý. Díky převedení našich kurzů pod FF UK 

se nám podařilo získat pro Spolek při stejném počtu frekventantů třikrát více prostředků - čistý zisk pro 

Spolek letos představoval cirka padesát tisíc korun, v dřívějších letech (při pořádání společně s jazykovou 

školou SF servis) se pohyboval mezi patnácti a dvaceti tisíci. Letos nám s reklamou mezi středoškoláky 

velice pomohla vydařená kampaň propagační skupiny a stejně tak i šíření pozvánek skrze fakultní kanály 

a oddělení vnějších vztahů FF UK. Díky tomu se na naše kurzy přihlásilo přes 40 frekventantů (určitý 

nárůst proti předchozím ročníkům). Výuku zajišťovali studenti magisterského a doktorandského cyklu 

historických oborů ze všech tří ústavů, poprvé se součástí kurzů stala i exkurze po pražských památkách. 

Kurzy probíhaly od 26. ledna do 11. května a sestávaly se z celkem 20 přednášek, 8 seminářů, exkurze a 

závěrečného setkání nad modelovými testy. Úspěšnost našich frekventantů u přijímacího řízení byla 73 % 

při celkové úspěšnosti všech uchazečů cca 29 %. Do dalších let jednáme s vedením Ústavu světových dě-

jin o rozšíření přípravných kurzů i pro obor Historie - Evropská studia. V dalších letech může Výbor Spolku 

také zvýšit i odměny pro lektory kurzů.

Shrnutí předsedy: Přípravné kurzy představují jediný příjem Spolku, v dalších letech lze očekávat přib-

ližně stejné zisky jako letos, což dává Spolku určitou stabilitu a finanční jistotu. Nejsme tak odkázání na 

finanční pomoc fakulty, či granty třetích institucí. Zisk kurzů hravě pokryje takřka celou činnost FFabuly. 

Pořádání přípravných kurzů a spolupráci s FF UK v této oblasti považuji proto za významnou a rozhodně 

je jí třeba věnovat dostatečnou pozornost.

Prezentace knih

Již třetím rokem Spolek prezentuje zajímavé knihy významných (nejen fakultních) odborníků, které vyšly 

v českých nakladatelstvích. Letos jsme 15. listopadu 2012 společně s nakladatelstvím Academia prezen-

tovali knihu “Za obzor totalitarismu. Srovnání stalinismu a nacismu”. Pozvání k diskuzi přijali Jan Dobeš 

(KPVHAS FF UK), Jaroslav Fiala (ÚPOL FF UK) a Jan Mervart (HÚ FF UHK). Kniha byla v průběhu prezentace 

prodávána s 25% slevou. Prezentace se zúčastnily přibližně tři desítky diváků. V letním semestru jsme
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22. května 2013 prezentovali v Knihovně Jana Palacha knihu prof. Františka Šmahela „Diví lidé“. Na prez-

entaci dorazilo přes dvacet diváků a proběhla ve velice přátelském duchu – prof. Šmahel vyplnil celý čas 

vyčleněný pro prezentaci zábavnými historkami nejen ze psaní knihy. 

Shrnutí předsedy: Prezentace knih by si v  rámci Spolku zasloužili větší pozornost, co se týče organ-

izačního potenciálu. V silách Spolku je bez větších problémů prezentovat i dvě knihy za semestr, stačí 

sestavit skutečně funkční tým, který bude dlouhodobě a pravidelně komunikovat s nakladatelstvími, od 

kterých lze očekávat bližší spolupráci (Argo, Academia etc.). Jen „historičtí“ pedagogové FF UK produkují 

dostatek knih za rok, které by určitě za povšimnutí stály…

Socializační akce

Socializační skupina Spolku studentů historie uspořádala během akademického roku 2012/2013 celkem 

čtyři akce, jejichž cílem bylo především stmelení kolektivu studentů historie a seznámení studentů napříč 

ročníky. Jednotlivé tematické akce se konaly ve studentském klubu K4.

První akce se konala 2. ledna 2013 s tématem ,,Tuzex, tesil, céčka“, následovala 27. února 2013 ,,Westernová 

párty“, 20. března 2013 ,,Námořnická párty“ a 17. dubna 2013 ,,Cirkusová párty“ .

Jednotlivých večerů se účastnilo kolem 20 až 30 studentů. Jednalo se především o večery s  hudbou 

přizpůsobenou tématu, v  průběhu každého večera probíhala soutěž o nejlepší kostým a na závěr byli 

tři nejlepší účastníci odměněni rovněž tematickými cenami. Co se týče ohlasů na tyto akce, setkali jsme 

se jak s pozitivními, tak negativními. Mezi negativní patřilo především to, že se někteří studenti nechtěli 

převlékat do kostýmů hodících se k  jednotlivým večerům. Rádi bychom zdůraznili, že kostýmy nejsou 

podmínkou pro účast, nýbrž pouhé zpestření. Mezi nejlepší ohlasy patřila věta jednoho nejmenovaného 

student historie ,,Já ani nikdy nevěděl, že mám tolik kamarádu“. Rovněž preciznost, s  kterou studenti 

připravovali své kostýmy na jednotlivé večery o mnohém svědčí.

Můžeme proto s klidným svědomím říci, že se nám dostalo více pozitivních ohlasů než negativních a že 

akce socializační skupiny měly u většiny účastníků úspěch. Rádi bychom proto s těmito akcemi pokračova-

li i v následujícím akademickém roce.

Shrnutí předsedovo: Socializační akce byly vcelku dobře navštěvovány, ale jako základní nedostatek vidím 

naprosté nenaplnění původního účelu těchto akcí. Takřka bez výjimky všechny socializační večery 
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navštěvovali především studenti druhého ročníku a nedocházelo tak k setkávání studentů historie napříč 

ročníky. Pro příští ročník je proto bezpodmínečně nutné, aby organizátoři zajišťovali lepší informovanost 

o akcích i mimo síť svých přátel – ideálně se přímo zaměřovali především na studenty prvního ročníku a 

jejich socializaci.

letní škola interdisciplinárních přístupů

V letošním roce se Letní škola interdisciplinárních přístupů konala v termínu 22. až 24. srpna 2013 na téma 

„Svoboda“. Cílem bylo již tradičně rozvinout dosavadní historiografické bádání o přístupy jiných společen-

skovědních oborů a vytvořit tak prostor pro širší interdisciplinární debatu nad společnými problémy, ke 

kterým však tyto obory často přistupují z různých perspektiv a na základě svých specifických metod. 

Letní škola nabídla zejména studentům, ale i mladým akademickým pracovníkům, možnost vyslechnout 

příspěvky odborníků na daná témata. Velkým přínosem bylo zapojení sdružení POLIS do organizace, pro 

příští ročníky je to určitě dobrá zkušenost. K reflexi letní školy je třeba zmínit, že pro další ročník bude 

potřeba zlepšit propagaci a určit jednoho člověka, který za ní bude zodpovědný. Evaluace proběhly for-

mou emailu a navrátilo se minimum reakcí. 

Shrnutí předsedy: Letošní letní škola hodně trpěla tím, že z původních organizátorů se její přípravy a 

průběhu nezúčastnil nikdo. Nový tým pod vedením Moniky Stachové proto musel znovu objevovat již 

objevené a projít si chybami, které tady již jednou byly. Opět se až příliš velká část věcí řešila na posled-

ní chvíli. Nepřipravily se materiály předem, selhala propagace v dostatečném předstihu před akcí. Jako 

pozitivum vidím to, že na LŠIP dorazili delegace studentských historických spolků z jiných univerzit v ČR 

(Brno, Olomouc, Hradec Králové). Pro příští roky je nutná větší angažovanost celého týmu, větší a lepší 

přerozdělení úkolů a hlavně je nutno vše dělat s dostatečným předstihem.

Výjezdní zasedání dobřív

Kvůli řadě otázek spojených s  fungováním sdružení, které vyplynuly nejen při diskuzi na volební val-

né hromadě a žádaly si podrobnějšího prodiskutování s širokou členskou základnou, se Výbor sdružení 

rozhodl uspořádat výjezdní zasedání, kde by k podobnému druhu diskuse mohl být vytvořen prostor. 

Výjezdní zasedání se konalo v termínu 26. až 28. října 2012 v Dobřívu nedaleko Rokycan, ve venkovském
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sídle rodiny Neuwirthů (děkujeme Kristině Andělové za azyl). I přes malý počet účastníků, kterých se na-

konec sešlo pouze 10, se podařilo otevřít řadu důležitých témat, spojených jak s technickým fungováním 

sdružení, tak s  připravovanými aktivitami probíhajících akademického roku. Z  celé plejády rozličných 

nápadů, které v  rámci zasedání vzešly, stojí za zmínku především debata o pojetí interdisciplinárních 

nálad ve Spolku, postavení středověkářů a jasnější ukotvení propagační skupiny. Velká část byla věnová-

na interdisciplinární skupině kolegy Vozára. Již klasicky byl na programu i předsednický guláš a celkově 

proběhl pobyt v Dobřívi k obecné spokojenosti.

Vánoční večírek studentů historie

Mezi socializačně nejvydařenější akce celého akademického roku zajisté patří Vánoční večírek studentů 

historie, který se uskutečnil 20. prosince 2012 ve studentském klubu K4. V nesmírně pohodové atmos-

féře bez předem daného programu se sešlo více než pět desítek historiků různých zaměření a ročníků a 

ukázali, co je to nefalšovaná historická zábava. Bližší informace nám brání poskytnou slib, že co se stalo 

na večírku, zůstane na večírku.

Shrnutí předsedy: Ehm… já si z toho prostě fakt nic nepamatuju. Ale ostatní říkali, že to bylo skvělé. Měl 

jsem tam projev – prý. 

oslava narozenin Spolku

V květnu 2013 oslavil Spolek třetí výročí od svého založení. Tuto událost si členové i nečlenové Spolku 

připomněli na oslavě narozenin, která proběhla 16. května ve studentském klubu K4. Organizace večera 

a jeho programu se ujala s entuziasmem sobě vlastním Lenka Rudová. Součástí programu bylo hudební 

vystoupení, bohatý raut, projev předsedy Spolku, či dekorování zasloužilých členů. Pozvání na oslavu 

přijali i ředitel Ústavu českých dějin prof. Ivan Šedivý a ředitel Ústavu hospodářských a sociálních dějin dr. 

Michal Pullmann. Celý večer proběhl v poklidné a uvolněné náladě.

Shrnutí předsedovo: Právě rezignace na organizování podobných večerů stála podle mého soudu 

v loňském roce za oslabení vztahu studentů ke Spolku a jeho institucím. Nejen diskuzemi živ je student a 

právě akce jako narozeniny a vánoční večírek by se měly stát stálou součástí socializačních snah sdružení.
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další, ad hoc organizované akce

Historický závod vol. 4 
Již tradiční akce proběhla 19. prosince 2012. Principem akce je proběhnout co nejrychleji trasu Palach – 

Celetná a zpět skrze vánoční tržiště na Staroměstském náměstí. Vítěz je obdarován knihou z vyřazených 

fondů Knihovny Jana Palacha. Letošního závodu se účastnilo pět závodníků a vítězem se stal Ing. et Mgr. 

Pavel Laube.

S FFabulou za klenoty
U příležitosti volby prezidenta republiky byly vystaveny české korunovační klenoty a malá skupina deseti 

odvážnejch historiků se rozhodla vystát 16. května 2013 několikahodinovou frontu a vystavené klenoty 

si prohlédnout.

Přednáška dr. Christiane Brenner
U příležitosti pobytu dr. Christiane Brenner z mnichovské univerzity v Praze uspořádal Spolek 20. března 

2013 přednášku na téma   “„Lehká děvčata“ a „otcovský stát“: Příživnictví a disciplinace mladých v nor-

malizačním Československu”. Přednášce naslouchala zcela zaplněná posluchárna v budově FF UK a do 

budoucna je tento formát akcí velice zajímavý.

Výlet do Davle
Dne 15. prosince 2012 uspořádal Kuba Izdný a skupinka nadšenců i přes mrazivé počasí výlet do Davle 

k mostu „U Remagenu“. Výlet se podle všeho nesmírně vyvedl a tento typ akcí si zaslouží do budoucna 

velkou podporu.

Vztahy se Studentskou unií Univerzity Karlovy

Níže prezentovaný text je nezkrácenou verzí zprávy kolegy Vozára. Vzhledem k internacionálnímu duchu 

sdružení byl text ponechán v původním jazyce (M.B.)

Dlhodobá politika voči SU UK predstavovala jednu zo slabín prezentácie SSH FFABULA pred ostatnými 

spolkami participujúcimi v celouniverzitnej Unii. Rodiaci sa projekt SU UK, na ktorom sa sčasti podieľalo
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aj pôvodne vedenie SSH FFABULA sa tak stal vďaka svojím nedostatkom terčom zaslúženej kritiky, ale aj 

vytrvalej opozície. Rozloženie síl v SU UK, však neumožňovalo konštruktívny prístup a obmedzovalo sa 

na kategorickú kritiku vedúcu paradoxne k ostrakizácii delegácie nášho spolku. Tieto negatívne prejavy 

našej reprezentácie izolovali náš spolok od možností a výhod participácie i partnerskej kooperácie, ktoré 

sa v SU UK prirodzene ponúkajú, ako na inštitucionálnej, tak i neformálnej úrovni.

 Jedným z dlhodobo výrazných problémov, ktoré SU UK predstavuje pre principiálnu filozofiu 

nášho Spolku je bezprecedentná autonómia Unijného vedenia a spôsob voľby predsedníctva prostred-

níctvom jednotnej kandidátky tímu predsedu. Tá, podporená hlbokou netransparentnosťou vnútorných 

procesov jeho rozhodovania, prispieva k prirodzenému dištancovaniu sa Spolku od politiky SU UK. Avšak, 

vzhľadom na rast celouniverzitného vplyvu SU UK a jeho podielu na správe študentského klubu K4 a na 

rozhodovaní Sociálnej komisie a Rektorátu UK, tento problém nie je ďalej už dobré, či dokonca možné 

ignorovať. Kvôli proklamovanému princípu konsenzuálneho rozhodovania Únie, ktorá na tom stavia vo 

vzťahu k vonkajším subjektom svoju legitimitu si Spolok jednoducho - pokiaľ je členom Únie nemôže 

dovoliť skĺznuť do nekonštruktívnej pozície. Politika podpredsedu Spolku, Zdenka Vozára, sa teda zamer-

ala predovšetkým na riešenie tejto otázky na širšej úrovni (aj mimo SU UK) prostredníctvom troch rovín: 

legislatívne-hospodárskej, budovaniu vplyvu Spolku a jeho reprezentácii a zapojeniu sa do motivačných 

projektov.

 Po právnej stránke je dôležité pre Spolok sledovať zásahy a úpravy do Stanov a Jednacieho rádu 

prebiehajúce na snemoch SU UK, rovnako tak ako podrobne sa venovať tvorbe a realizácii Rozpočtu 

SU UK. Vzhľadom k obmedzenému času na Sneme SU UK a veľkému množstvu prejednávaných bodov 

zásadného významu dochádza k celkovej netransparentnosti legislatívneho a normotvorného procesu i 

schvaľovaniu finančných otázok.  Netransparentnosť je zdanlivo obmedzená schôdzkou delegátov a hlas-

ovaním per rollam. Ani tieto nástroje, však vďaka legislatívne laxnému prístupy veľkej časti participujúcich 

spolkov nepredstavujú nutne zásadnú zmenu, avšak aspoň poskytujú potenciálny priestor pre zvýšenie 

transparentnosti legislatívnych procesov. Pri spolupráci s delegátom Studentskej rady (SR), predsedom 

Davidom Pavlorkom sa zas ukázali nedostatky právne aktivistických spolkov, ktoré dokážu obetovať 

principiálne požiadavky ich spojencov, formálnej legislatívnej harmónii a drobným úpravam, pričom sys-

tematicky prehliadajú oveľa principiálnejšie body pretlačené vedením SU UK. Napriek tomu sa podarilo 

dosiahnuť čiastočných úspechov v obmedzení “jednotnej” kandidátky zo strednedobého a dlhodobého 

hľadiska. Snem môže odmietnuť jednotnú kandidátku a nominovať do Rady SU UK vybraného jedinca, ak 

neprijme kandidáta nominovaného Predsedom, pričom vždy hlasuje po jednom. De facto však posledné 

voľby potvrdili trend predchádzajúcich rokov. Zvolené vedenie sa však zaviazalo zaviesť Legislatívnu a 

Hospodársku komisiu , na ktorej budú môcť participovať aktivistické spolky a hlbšie ovplyvňovať a vidieť
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do vnútorných procesov SU UK. Výzvou pre činnosť nasledujúceho delegáta Spolku a jeho zástupcu, 

bude sledovanie činností práve týchto komisíí, či právnych otázok ich zavádzania. Posledným procesom 

prispievajúcim veľmi silne k netransparentnosti rozhodovania SU UK sú Vnútorné predpisy. Tie de facto dl-

hodobo unikajú dosahu delegátov, a rozhodovanie Rady na ich základe je často veľmi hmlisté. Hospodár-

ske a investičné procesy predstavujú vzhľadom k Zámeru SU UK a jeho Vnútorným predpisom zďaleka 

najmenej transparentnú kapitolu, ktorej celková právna a eticka úprava je ešte veľmi vzdialená požiadav-

kám prispievajúcim k morálnej kredibilite SU UK. Navrhujem, aby pre potreby nastupujúceho delegáta 

boli sledované za prispenia nášho účtovníka. Cieľom pôsobenia by malo byť zvýšenie transparentnosti 

SU UK, oslabením autonómie Rady, a zväčšením vhľadu delegátov, pre ktorých Rada by mala predovšet-

kým tvoriť skôr správcovský rámec zastupujúci ich záujmi, než abstratktný a svojvoľný aparát.

 Po stránke reprezentácie našej delegácie v SU UK sa podarilo dosiahnúť výrazných úspechov, 

medzi ktorých plody patrí i nezanedbateľné zvýšenie statusu spolkovej delegácie, vplyvu na ostatných 

delegátov a tomu zodpovedajúci podiel pri nastavovaní procesov SU UK a tiež za jeho hranicami. Z pozí-

cie nekonštruktívnej opozície sa presunom do stredového poľa adekvátne aktivistických spolkov podari-

lo vymaniť z izolácie a zúčastniť sa vďaka vysokej morálnej kredibilite konštrukcie, či priamo architektúry 

procesov SU UK, smerujúcich jeho strednedobý a dlhodobý vývoj. Medzi výsledky pôsobenia delegáta 

Zdenka Vozára patrí i nastavenie personálneho obsadenia členov SSH FFABULA na všetkých významných 

úrovniach SU UK, a to ako zaškoľovania budúcej delegácie, tak i získania exekutívy - podpredsedu SU 

UK, tak i kontrolnej zložky - jeho úspešnej kandidatúry na člena KSK SU UK. Ako sa k tomu postaví na-

dchádzajúce vedenie Spolku je už na ňom, ničmenej chcem upozorniť vzhľadom k vyššie uvedenému, 

že podobná situácia sa tak skoro už nemusí opakovať, a preto by sa Výbor Spolku mal oveľa dôraznejšie 

začať venovať i otázke SU UK, ktorá v Spolku samotnom skôr tvorí úplnú margináliu strategického pláno-

vania. K reprezentácii v SU UK patrí i synchronizácia aktivít Spolku s osobou ním delegovanou. Odoslanie 

podpory celého Spolku v prípade konkurzu na správcu K4 predsedom Spolku 9.9.2013 (napriek tomu, že 

s jej obsahom ex post súhlasím), bez vedomia podpredsedu delegovaného zastupovať našu organizáciu 

pred orgánmi SU UK, alebo aspoň Výboru, bolo napríklad hrubým morálnym prestúpením sfér vplyvov 

oboch štatutárov Spolku upravenom bližšie v JaOr-e Spolku, § 3 odd. 3 (rsp. § 2 odd. 3). Do budúcna, bude 

rozhodne oveľa prínosnejšie k dosiahnutiu žiadaných výsledkov tieto aktivity synchronizovať.

 Postoj Spolku k SU UK a vôbec nehistorickým spolkom, sa najvýraznejšie prejavil pri projektoch SU 

UK. Pasivita členstva Spolku je predovšetkým dôsledkom postoja vedenia k akciám a vôbec prezentácii 

SU UK, kde únia sama o sebe predstavuje dosť abstraktnú kapitolu. Ako som však vyššie upozornil, Spolok 

si už nemôže dovoliť ignorovať SU UK a zároveň uzavrieť sa sám do seba. Participácia na partnerstvách 

formálneho i neformálneho rázu, aké SU UK ponúka prostredníctvom svojich projektov, či Grantového
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riadenia, predstvuje, ako možnosti celouniverzitnej reprezentácie Spolku a jeho aktivít, tak i získanie ne-

formálneho vplyvu a následne potenciálny odrazový mostík pre ztransparentňovanie SU UK, či vyššie 

spomínané nastavovanie jeho procesov. Tieto benefity sú pre Spolok zďaleka lákavejšie, než len obyča-

jný prospech materiálneho a propagačného rázu, ktorí vidia v SU UK, niektoré iné delegácie. Rozhodný 

postoj celého vedenia Spolku navyše zamedzí nebezpečenstvu uzavierania sa do seba, ktoré FFABULE 

hrozí oveľa viac, než iným spolkom. Nemali by sme zabúdať, že sme nielen spolok historikov, ale i štu-

dentov. A to je to, čo nás všetkých spája. Nie sme len spolok historických odborníkov, ale spoločenských 

bytostí definovaných študentským stavom. Tento prístup navyše umožňuje i prípadne odborné interdis-

ciplinárne presahy.

 Medzi výrazné aktivity SU UK patrí mimo Jarmarku i Majáles študentov, kde medzi jedného zo šty-

roch hlavných organizátorov sa zaradil aj Zdenko Vozár, ktorý organizoval spolky, stánky, sprievod mes-

tom a korunováciu. Majáles, sa v svojom prvom ročníku naväzujúcom na odkaz legendárneho majálesu z 

obdobia uvoľnenia stal mimoriadne úspešnou akciou, ktorú personálna neúčasť Spolku nijak výrazne ne-

ovplyvnila. Rektori UK a AMU sa zhodli na silnejšej podpore ďaľšiemu ročníku a prebiehajúce jednania so 

zástupcami Pražského majálesu naznačujú možnosti prevziatia korunovácie študentského kráľa konečne, 

do rúk študentského hnutia. Silnejšie zapojenie vedenia spolku do tejto akcie, môžem len doporučiť. 

Nejedná sa totiž len o formálne reprezentačnú akciu, akou je Jarmark a Gaudeamus, ale predovšetkým 

o miesto neformálneho vyjadrenia študentskej súnaležitosti, ako i problémov jednotlivých študentských 

hnutí a hravej irónie, ku ktorej dostávajú študenti na jeden deň neobmedzený priestor, nehovoriac o 

kultúrnom vyžití. Z tohto hľadiska má náš Spolok, vždy ešte čo povedať. Postoj SU UK ku (kontroverzne-

jším) akciám typu Miss UK, Hokejová bitva a multimediálneho festivalu Proudy, čaká na náčrt celkovej 

stratégie, kde sa nachádza daľšie pole aktivít pre nasledujúcu delegáciu Spolku. Do pozornosti by som 

chcel rovnako uviesť spoločný projekt Festivalu historického filmu, ktorý oborovo predstavuje výzvu pre 

historické spolky obecne. 

 Čo sa týka Filozofickej fakulty špeciálne, naša delegácia sa pokúšala nájsť modus vivendi so Stu-

dentskou radou. Tento spolok, predstavuje svojou celofakultnou pôsobnosťou dôležitého partnera, na-

vyše právne zaštiťuje viacero spolkov, ktoré sa z rôznych dôvodov zatiaľ neregistrovali na ministerstve, 

ako samostatné právne subjekty. Je evidentné, že SR predstavuje jednu z dimenzií prístupu ku košate-

júcemu sa spolkovému životu na Filozofickej fakulte. Napriek tomu, sama čelí existenčným a projektovým 

problémom. Systémovým riešením, je pre ňu adekvátna rekonsolidácia spolkového života na Fakulte, 

avšak doterajšie návrhy jej predsedu sú pre FFABULU neakceptovateľné, pokiaľ sa nechce dostať do izolá-

cie. Náš delegát teda navrhol projekt “Okrúhleho stola” spolkov pôsobiacich na Fakulte, bez ohľadu na ich 

právny štatút, kde každý spolok by mal rovný hlas bez ohľadu na jeho právny štatút a kde by sa mohli
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do vnútorných procesov SU UK. Výzvou pre činnosť nasledujúceho delegáta Spolku a jeho zástupcu, 

bude sledovanie činností práve týchto komisíí, či právnych otázok ich zavádzania. Posledným procesom 

prispievajúcim veľmi silne k netransparentnosti rozhodovania SU UK sú Vnútorné predpisy. Tie de facto dl-

hodobo unikajú dosahu delegátov, a rozhodovanie Rady na ich základe je často veľmi hmlisté. Hospodár-

ske a investičné procesy predstavujú vzhľadom k Zámeru SU UK a jeho Vnútorným predpisom zďaleka 

najmenej transparentnú kapitolu, ktorej celková právna a eticka úprava je ešte veľmi vzdialená požiadav-

kám prispievajúcim k morálnej kredibilite SU UK. Navrhujem, aby pre potreby nastupujúceho delegáta 

boli sledované za prispenia nášho účtovníka. Cieľom pôsobenia by malo byť zvýšenie transparentnosti 

SU UK, oslabením autonómie Rady, a zväčšením vhľadu delegátov, pre ktorých Rada by mala predovšet-

kým tvoriť skôr správcovský rámec zastupujúci ich záujmi, než abstratktný a svojvoľný aparát.

 Po stránke reprezentácie našej delegácie v SU UK sa podarilo dosiahnúť výrazných úspechov, 

medzi ktorých plody patrí i nezanedbateľné zvýšenie statusu spolkovej delegácie, vplyvu na ostatných 

delegátov a tomu zodpovedajúci podiel pri nastavovaní procesov SU UK a tiež za jeho hranicami. Z pozí-

cie nekonštruktívnej opozície sa presunom do stredového poľa adekvátne aktivistických spolkov podari-

lo vymaniť z izolácie a zúčastniť sa vďaka vysokej morálnej kredibilite konštrukcie, či priamo architektúry 

procesov SU UK, smerujúcich jeho strednedobý a dlhodobý vývoj. Medzi výsledky pôsobenia delegáta 

Zdenka Vozára patrí i nastavenie personálneho obsadenia členov SSH FFABULA na všetkých významných 

úrovniach SU UK, a to ako zaškoľovania budúcej delegácie, tak i získania exekutívy - podpredsedu SU 

UK, tak i kontrolnej zložky - jeho úspešnej kandidatúry na člena KSK SU UK. Ako sa k tomu postaví na-

dchádzajúce vedenie Spolku je už na ňom, ničmenej chcem upozorniť vzhľadom k vyššie uvedenému, 

že podobná situácia sa tak skoro už nemusí opakovať, a preto by sa Výbor Spolku mal oveľa dôraznejšie 

začať venovať i otázke SU UK, ktorá v Spolku samotnom skôr tvorí úplnú margináliu strategického pláno-

vania. K reprezentácii v SU UK patrí i synchronizácia aktivít Spolku s osobou ním delegovanou. Odoslanie 

podpory celého Spolku v prípade konkurzu na správcu K4 predsedom Spolku 9.9.2013 (napriek tomu, že 

s jej obsahom ex post súhlasím), bez vedomia podpredsedu delegovaného zastupovať našu organizáciu 

pred orgánmi SU UK, alebo aspoň Výboru, bolo napríklad hrubým morálnym prestúpením sfér vplyvov 

oboch štatutárov Spolku upravenom bližšie v JaOr-e Spolku, § 3 odd. 3 (rsp. § 2 odd. 3). Do budúcna, bude 

rozhodne oveľa prínosnejšie k dosiahnutiu žiadaných výsledkov tieto aktivity synchronizovať.

 Postoj Spolku k SU UK a vôbec nehistorickým spolkom, sa najvýraznejšie prejavil pri projektoch SU 

UK. Pasivita členstva Spolku je predovšetkým dôsledkom postoja vedenia k akciám a vôbec prezentácii 

SU UK, kde únia sama o sebe predstavuje dosť abstraktnú kapitolu. Ako som však vyššie upozornil, Spolok 

si už nemôže dovoliť ignorovať SU UK a zároveň uzavrieť sa sám do seba. Participácia na partnerstvách 

formálneho i neformálneho rázu, aké SU UK ponúka prostredníctvom svojich projektov, či Grantového
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riadenia, predstvuje, ako možnosti celouniverzitnej reprezentácie Spolku a jeho aktivít, tak i získanie ne-

formálneho vplyvu a následne potenciálny odrazový mostík pre ztransparentňovanie SU UK, či vyššie 

spomínané nastavovanie jeho procesov. Tieto benefity sú pre Spolok zďaleka lákavejšie, než len obyča-

jný prospech materiálneho a propagačného rázu, ktorí vidia v SU UK, niektoré iné delegácie. Rozhodný 

postoj celého vedenia Spolku navyše zamedzí nebezpečenstvu uzavierania sa do seba, ktoré FFABULE 

hrozí oveľa viac, než iným spolkom. Nemali by sme zabúdať, že sme nielen spolok historikov, ale i štu-

dentov. A to je to, čo nás všetkých spája. Nie sme len spolok historických odborníkov, ale spoločenských 

bytostí definovaných študentským stavom. Tento prístup navyše umožňuje i prípadne odborné interdis-

ciplinárne presahy.

 Medzi výrazné aktivity SU UK patrí mimo Jarmarku i Majáles študentov, kde medzi jedného zo šty-

roch hlavných organizátorov sa zaradil aj Zdenko Vozár, ktorý organizoval spolky, stánky, sprievod mes-

tom a korunováciu. Majáles, sa v svojom prvom ročníku naväzujúcom na odkaz legendárneho majálesu z 

obdobia uvoľnenia stal mimoriadne úspešnou akciou, ktorú personálna neúčasť Spolku nijak výrazne ne-

ovplyvnila. Rektori UK a AMU sa zhodli na silnejšej podpore ďaľšiemu ročníku a prebiehajúce jednania so 

zástupcami Pražského majálesu naznačujú možnosti prevziatia korunovácie študentského kráľa konečne, 

do rúk študentského hnutia. Silnejšie zapojenie vedenia spolku do tejto akcie, môžem len doporučiť. 

Nejedná sa totiž len o formálne reprezentačnú akciu, akou je Jarmark a Gaudeamus, ale predovšetkým 

o miesto neformálneho vyjadrenia študentskej súnaležitosti, ako i problémov jednotlivých študentských 

hnutí a hravej irónie, ku ktorej dostávajú študenti na jeden deň neobmedzený priestor, nehovoriac o 

kultúrnom vyžití. Z tohto hľadiska má náš Spolok, vždy ešte čo povedať. Postoj SU UK ku (kontroverzne-

jším) akciám typu Miss UK, Hokejová bitva a multimediálneho festivalu Proudy, čaká na náčrt celkovej 

stratégie, kde sa nachádza daľšie pole aktivít pre nasledujúcu delegáciu Spolku. Do pozornosti by som 

chcel rovnako uviesť spoločný projekt Festivalu historického filmu, ktorý oborovo predstavuje výzvu pre 

historické spolky obecne. 

 Čo sa týka Filozofickej fakulty špeciálne, naša delegácia sa pokúšala nájsť modus vivendi so Stu-

dentskou radou. Tento spolok, predstavuje svojou celofakultnou pôsobnosťou dôležitého partnera, na-

vyše právne zaštiťuje viacero spolkov, ktoré sa z rôznych dôvodov zatiaľ neregistrovali na ministerstve, 

ako samostatné právne subjekty. Je evidentné, že SR predstavuje jednu z dimenzií prístupu ku košate-

júcemu sa spolkovému životu na Filozofickej fakulte. Napriek tomu, sama čelí existenčným a projektovým 

problémom. Systémovým riešením, je pre ňu adekvátna rekonsolidácia spolkového života na Fakulte, 

avšak doterajšie návrhy jej predsedu sú pre FFABULU neakceptovateľné, pokiaľ sa nechce dostať do izolá-

cie. Náš delegát teda navrhol projekt “Okrúhleho stola” spolkov pôsobiacich na Fakulte, bez ohľadu na ich 

právny štatút, kde každý spolok by mal rovný hlas bez ohľadu na jeho právny štatút a kde by sa mohli
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riešiť raz za dva mesiace, ako problémy tak i naše spoločné projekty. SR tento návrh v zásade neodmietla, 

ale snaží sa rôznym spôsobom ho zamiesť pod stôl. Rád by som preto apeloval na Spolok, aby sa v tomto 

projekte pokračovalo, keďže tvorí nielen riešenie pre vzťahy Spolku k ostatným spolkom na Fakulte, ale aj 

recept na rastúce problémy SR, ktorej inak vďačíme za mnohé.

 Posledný bod medzispolkovej spolupráce predstavuje Letná škola interdisciplinárnych prístupov, 

po minulé roky vlajková loď projektov Spolku. Vďaka neskorému predaniu organizátorského žezla, sa pro-

jekt začal rodiť v ťažkostiach, čo predznamenalo aj celý jeho nasledujúci priebeh. Nápomoc pôvodných 

organizátorov sa obmedzila na minimum, čím vznikla silná diskontinuita, ktorej rozhodne nepomohla ani 

netransparentnosť organizačnej činnosti samotnej (napr. nevyhotovenie Správy o stave organizácie, či 

žiaden realizačný Harmonogram, alebo uverejnenie programu LŠIP týždeň pred začiatkom jej konania). 

Reprezentácia spolku navonok, bola poškodená i účelovým nedorozumením s jednou z kapiel, za ktoré 

sa doteraz zodpovední neospravedlnili. Napriek tomu sa dá konštatovať, že niektoré z prednášok smerov-

ali ku skutočne interdisciplinárnemu charakteru akcie, čo poskytuje nádej pre ďaľšie ročníky, kde interdis-

ciplinárne presahy nezatienia organizačné chyby. Viedol som na pôde SU UK a SR rokovania s viacerými 

spolkami (napr. VŠEHRD, SČSF, PAKET, PRS, atď.), ktoré vyjadrili vážny záujem budúci rok sa zúčastniť a 

prispieť k organizácii, čo dáva nádej, že pri riadnom zvládnutí celého procesu, bude nasledujúca LŠIP, 

znova jedným z popredných projektov Spolku. 

 Suma sumárum, zapojenie sa do spoločných projektov pre Spolok predstavuje vitálny záujem zo 

strategického hľadiska pre ďaľšie pôsobenie medzi spolkami na UK a jeho rozvoj a prezentáciu na fakulte 

i pôde univerzity a aj za jej hranicami, ako plnohodnotného a dôveryhodného partnera. Uzavieranie pred 

dianím v SU UK, SR, či pred interdisciplinárnymi presahmi vlastných projektov, alebo obecne v študent-

skom hnutí a študentskosti, rozhodne neprispeje k vyššie zmienenému obrazu. Aktivity podpredsedu 

Spolku, bez širšieho konsenzu vedenia, či systematicky obštruované (napr. schválenie nevyhotovenia 

Správy o stave organizácie LŠIP), budú nutne obmedzené a budú viesť k pozitívnym, ale vždy iba dielčím 

výsledkom. Reprezentácia a dôraz na študentskosť a transparetnosť, teda zostáva jednou z veľkých a tr-

valých nielen vonkajších, ale i vnútorných výziev Spolku studentů historie FFABULA o.s.

Shrnutí předsedy: Tak určitě… Nevím, co k  tomu všemu dodat, pojednání kolegy místopředsedy je 

obsáhlé a vyčerpávající a v mnoha ohledech detailně popisuje poměry v rámci SUUK a přínos delegáta 

ke zlepšení fungování a legislativy SUUK . Ten byl určitě v mnoha ohledech výrazný a prospěšný, přesto 

však zpráva poměrně mlčí o tom, co jeho činnost (či činnost SUUK ) přinesla Spolku. Jako prvořadou roli 

delegáta vnímám zajistit prezentaci spolku na akcích SUUKu, což se mu však ani v případě Majálesu, ani 

Jarmarku nepodařilo ... Páně Vozárovo působení proto vnímám víc než snahu o jeho osobní zviditelnění 

se a uplatnění jistého osobního vlivu v rámci SUUK, než jako činnost, kterou by přispěl k zviditelnění
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a lepší prezentací spolku. Nemyslím si, že Zdeno může mluvit něco o „tak i získania exekutívy - podpred-

sedu SU UK“ - na jeho volbu pravděpodobně neměl zásadní vliv a ani příslušnost místopředsedy k FFAB-

ULE nebude mít zásadní vliv pro nás, protože svou politiku bude řídit určitě jinými zájmy než spolkovými. 

To se týká i kolegy Vozára - jeho zvolení do KSK vidím spíše v kontextu zvyšování jakéhosi vlastního 

„politického vlivu“ než v prezentací a hájení zájmů spolku. Schvaluji však doporučení delegáta situaci v 

SUUK dále bedlivě sledovat, participovat na úspěšných projektech a navazovat spolupráci s dalšími uni-

verzitními spolky.

interdisciplinární skupina

Na zasedání Výboru 17. října 2012 přednesl místopředseda Zdeno Vozár svou myšlenku zřízení interdis-

ciplinární skupiny, která by (cituji) „do istej miery koordinovala a zároveň bola koordinovaná činnosťou 

ostatných skupín, niečo ako ministerstvo zahraničných vecí, s tým že by do činnosti spolku SSH vnášala el-

ement interdisciplinarity… …Dostal som mandát miestopredsedu, ku ktorého zisku bolo potrebné získať 

nadpolovičnú väčšinu VH. Myslím si, že ľudia mi dali svoj hlas predovšetkým kvôli môjmu programu, ktorý 

sa teraz pokúšam napĺňať. Jeho gro tvorí interdisciplinárny projekt a po druhé, iste zmiernenie oficialít 

v spolku. K tomu vidím zapotrebné založiť koordinačnú skupinu, provizórne nazvanú interdisciplinár-

na, ktorá sa nás nebude snažiť premostiť len zvonka, s ostatnými študentami fildy, ale aj nami samými 

a prekonať naše rozličné odborné perspektívy.“ Jako hlavní cíle zde vytyčil vznik spolkového časopisu 

inspirovaného francouzským Annales, otevření spolkové grantové skupiny pro malé spolky, zřízení elek-

tronického kalendáře, projektové balíčky a společenské večery. Do této skupiny se posléze zapojil úzký 

okruh členů Spolku, ale již od listopadu 2012 dochází k utlumení takřka celé činnosti skupiny a jedinou 

zorganizovanou akcí se tak stalo Casino historico, které proběhlo 21. února 2013 a lze jej považovat za 

úspěšnou akci. Na další akce, které anoncoval, již Zdeno Vozár posléze rezignoval úplně a od února 2013 

lze pokládat Interdisciplinární skupinu za zaniklou.

Shrnutí předsedy: Říká se, že méně je někdy více. Činnost této skupiny je toho důkazem. Ze všech před-

sevzetí a velkých slov, která nám kolega Vozár předestíral v říjnu, nezbylo ve zbytku akademického roku 

ani zblo. Tato skupina je jediná, která v  průběhu roku zanikla a je jediná, jejíž činnost hodnotím jako 

neuspokojivou. O žádné jiné skupině se nemluvilo tolik, nepsalo se tolik a neprojednalo se tolik hodin – a 

to vše jen kvůli jednomu Casino Historico s návštěvností průměrného večera filmového klubu – to je sku-

tečně málo. Navíc se domnívám, že casino mohlo stejně dobře proběhnout pod patronátem socializační 

skupiny. Do příštích let doporučuji všem skupinám držet se při zemi. I malé věci se dají dělat dobře.
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Seznamovací kurz „Bílý potok 2013“ a péče o nové studenty

Již čtvrtý ročník seznamovacího kurzu proběhl ve dnech 27.-29. září 2013 tradičně v Bílém Potoce pod Sm-

rkem v okrese Liberec. Ačkoliv se jedná o místo s nejvyšším úhrnem srážek v ČR, máme zatím neuvěřitel-

né štěstí na počasí, které nám i tentokrát přálo. Vedení celého kurzu se ujala Lenka Rudová společně se 

staronovým týmem spolupracovníků především z nižších ročníků. Seznamovacího kurzu se zúčastnili i dr. 

Jaromír Soukup a dr. Jan Koura, studijní referenti oboru historie, kteří seznámil nové studenty se problem-

atikou SISu, což bylo pozitivně kvitováno. Se seznamovacím kurzem se pojí i „následná péče“ o studenty 

prvního ročníku – především pak formou spolkové poradny, která vyřešila jen během září a počátku října 

168 mailů. Poradnu vedl a na dotazy odpovídal Miloš Bělohlávek. Kromě této „služby“ studentům prvního 

ročníku byl letos znovu zaveden model informování prváků o činnosti Spolku vytvořením mailové data-

báze. 

Shrnutí předsedovo: Letošní seznamovák patřil mezi skutečně vyvedené – je to zřejmě částečně dáno i 

stále nižšími počty přijatých na obor historie, takže je pro studenty jednodušší se seznamovat a v nižším 

počtu účastníků se lépe pracuje. Je už jen na novém vedení Spolku, jak s nadšenými prváky bude dále 

pracovat a zda se je podaří získat pro spolkovou myšlenku. Já bych to Ffabule moc přál – neboť bez stále 

probíhající generační cirkulace bychom se stali zkostnatělou strukturou s fosilním nádechem.

Závěr

Lidé se často ptají, proč vůbec někdo obětuje svůj volný čas (občas bez nadsázky každou volnou minu-

tu) neziskovým aktivitám ve studentském sdružení, místo toho, aby se snažil zlepšovat své postavení ve 

společnosti a získával lepší využitelnost pro pracovní trh. Odpovědí na takové otázky by mohl být i náš 

Spolek v tomto roce. Stačilo by ukázat na výpis desítek akcí, na stovky nadšených studentů a na tisíce 

spokojených účastníků a říct prostě a jednoduše – proto. Nebudeme měnit dějiny, nebudeme rozhodo-

vat o osudech tisíců, ale pokud budeme dělat věci, které nás baví a o kterých víme, že je stojí za to dělat, 

tak to samo o sobě bude tak silný důvod k naší existenci, jako nic dalšího. Ano, Spolek má své vady na 

kráse. Občas jsme rozhádaní, máme problémy najít společná východiska a příliš řešíme věci, které řešení 

nemají – ale i o tom to je. V tomto roce končím ve vedení Spolku po (pro mě nesmírně) dlouhých třech 

letech. Dal jsem FFabula všechen svůj volný čas, svůj elán, své nápady a svou energii. Ona mi za to oplatila 

něčím mnohem lepším – dala mi spoustu zkušeností, otevřela mi nový pohled na svět kolem, na dějiny, 

na společnost a taky jsem poznal skvělé lidi – a i o tom to je. 
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Pokud se na závěr výroční zprávy čekají nějaká moudra, tak jedno mám: „Budete-li mít někdy pocit, že je 

všechno na nic a že se Spolek řítí do záhuby, tak nechte všeho a jděte se projít do parku a dívejte se na 

mraky – ničemu to nepomůže, ale fakt se vám uleví.“

V Praze, 7. října 2013 Miloš Bělohlávek
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