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Úvod a organizační záležitosti

Po počátečním ruchu, během kterého se mj. platily členské příspěvky, Maroš Lauer zahájil valnou
hromadu, která se koná z důvodu rezignace předsedy Karla Kolrose a potřeby zvolit jeho 
náhradníka. Minulá valná hromada (5. 3.) se nesešla v usnášeníschopném počtu, a tak byla 
vyhlášena tato, která je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu účastníků.

Na začátku valné hromady je jich přítomno 19.
Při zahájení Maroš uvedl, že ho těší účast prváků, kterých přišlo opravdu požehnaně. Zároveň 

představuje program, jehož body jsou následující:

1. Úvod a organizační záležitosti
2. Doplňující volby do orgánů Spolku
3. Diskuze a závěr

Poté požádal shromážděné o jeho schválení, které se uskutečnilo zřejmou většinou. Mohlo se 
rovnou přejít ke druhému bodu programu.

Doplňující volby do orgánů Spolku

Maroš vybídl zúčastněné, zda se někdo z nich chce přihlásit do volební komise. Jako jeden muž 
zvedli ruku David Pavlorek, Matouš Turek a Luboš Studený, kteří rovnou ze svého středu (i 
optického) zvolili předsedu, tj. Davida Pavlorka. Ten se s radostí ujal vedení volby a všechny 
seznámil s jejími pravidly: volba bude dvoukolová, kdy v prvním kole vyhrává kandidát s 
nadpoloviční většinou hlasů. Pokud žádný takový není, přistupuje se ke druhému kolu volby, které 
už vyhrává ten z navržených, jenž získá hlasů více než jeho protikandidáti.

Načež David započal volbu nového předsedy SSH FF UK, když odstartoval možnost navrhovat 
kandidáty. Nejprve se bude navrhovat (navrhnout kandidáta může jak někdo druhý, tak on sám 
sebe), po uzavření kandidátky se pak budou navržení představovat. Posléze se přistoupí k volbě. 
Jako první byl navržen Matúš Guziar Kubou Mazancem s odůvodněním, že má vynikající 
administrativní schopnosti, ten však s úsměvem odmítá. Poté Kuba Raška navrhuje Maroše Lauera,
který je podle něj jakožto současný místopředseda logickou volbou. Maroš přijímá. Vzápětí ale 
navrhuje Martina Lišku, který (ostatně jako vždy) přijímá též. David P. následně uzavřel kandidátku 
a vyzval Maroše s Martinem, aby se prezentovali.

Maroš: Stále se okolo Spolku motá, je aktivní. Navíc teď dlouho působil jako místopředseda a je 
logické, aby nyní pokračoval na funkci předsedy, když je práce výboru úspěšně rozběhnuta.

Martin: Je ochoten kdykoliv pomoci, když to Spolek potřebuje. V případě, že by byl zvolen, by 



Spolek zbylých pár měsíců udržel a podporoval.
Nikdo nechtěl přispět do diskuze o kandidátech, a tak přišla chvíle volby, napětí – přijde 

překvapení?, vyplňování lístků, vhazování do urny a práce volbní komise, která je sčítala. 
David P. oznámil výsledek volby: Bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků, z nichž bylo 18 platných. 

Martin Liška získal hlasů 6, Maroš Lauer 12. Zvolili jsme si nového předsedu!
Ten rovnou pronesl proslov, ve kterém děkuje za podporu, zároveň však oznamuje, že tímto 

logicky rezignuje na dosavadní funkci místopředsedy, jež se tím pádem stává volnou. David P. Toto 
potvrzuje a doplňuje, že vzniklou situaci konzultoval s Disciplinární komisí SSH FF UK, která se 
vyjádřila v tom smyslu, že novou funkcí člověk automaticky pozbývá funkci starou.

Je tak vyhlášena volba na post místopředsedy.
Maroš navrhuje Daniela Orta, ten kandidaturu přijal. Poté Maroš navrhuje i Martina Lišku, který 

(ostatně jako vždy) přijímá. Matúš posléze znovu odmítl ucházet se o post místopředsedy, když ho 
navrhl Josef Šanc. Následně Matúš navrhuje Martu Harasimowicz, jež přijímá.

David P. vyzval kandidáty, aby představili svou koncepci.
Daniel: Opakuje se po Marošovi - funguje teď v současném výboru na postu tajemníka, v 

současných akcích se orientuje a přijde mu logické kandidovat na místopředsedu. Dobře se mu 
spolupracuje s Marošem.

Martin: Opakuje se po sobě. V případě zvolení bude všechny podporovat.
Marta: Děkuje za příležitost, že může přispět k regulérnosti volby. Je aktivní již teď, v případě 

zvolení by rozhodně aktivita neopadla.
David P. Vyzval k otázkám na kandidáty. Ozval se jen Karel Gott, jeho zpívanému dotazu zpoza 

dveří však bohužel nebylo rozumět. Přistoupilo se tak k volbě. Během ní ještě přiběhl, stačil se 
zapsat a odvolit, Pavel Kovařík. Inu, znojemský srdcař.

V kuloárech se proslýchá, že Martin jednou vycítí příležitost a zužitkuje svou, mnoha 
kandidaturami vybudovanou, pozici.

Volební komise vyhlásila výsledek – bylo odevzdáno 20 hlasů, přičemž všechny platné. Daniel Ort
získal 14 hlasů, Marta Harasimowicz 3 hlasy a stejně tak Martin Liška. SSH FF UK má i nového 
místopředsedu!

Daniel děkuje všem, kteří ho zvolili, bude rád a zodpovědně vykonávat svou funkci, ale znovu se 
musí opakovat po Marošovi, když automaticky rezignuje na svou dosavadní funkci řadového člena 
výboru. Na jeho post měla nastoupit z pozice náhradnice Jana Gerleová, ta se však vyjádřila v tom 
smyslu, že o místo nemá zájem. Bude se tak muset přistoupit k třetí volbě dnešní valné hromady.

Volební komise tak otevírá kandidátku na doplňující volby na řádného člena výboru. David P. 
Upozorňuje, že se uvolnilo místo tajemníka, takže kandidát může tak zhruba vědět, co ho čeká, 
ačkoliv nový výbor si samozřejmě může kompetence rozdělit úplně nově. Kuba Raška nominuje 
Kačku Chládkovou, ta přijímá. Maroš si zopakoval svou etudu s Martinem Liškou, ten (ostatně jako 
vždy) přijímá. Následně Vojta Kudla nominuje sám sebe (poprvé v historie Spolku někdo navrhuje 
sám sebe!) a přijímá svůj návrh. Znovu nastalo místo na prezentaci své kandidatury.

Katka: Působí i v jiných sdruženích a tak má představu, co práce zhruba obnáší.
Martin:  Opakuje se po Katce. Také působí v jiných podobných sdruženích, kde zastává stejnou 

funkci jako zde.
Vojta: Chce Spolku pomoci k budování světlých zítřků.
Nad kandidáty se znovu nestrhla žádná diskuze, a tak už jen David P. upozornil, že na rozdíl od 

dvou předchozich voleb není volba řadového člena výboru dvoukolová, nýbrž jednokolová, tudíž 
vyhrává kandidát s nejvyšším počtem hlasů.

Následovala tak volba, kterou vyhrála Katka Chládková se 14 hlasy, druhý se umístil Vojta se 4 
hlasy a třetí Martin se 2 hlasy. Zvolili jsme si tedy posledního člena nového výboru, který je tímto 
kompletní! Katka nemusela rezignovat na žádnou funkci, a tak to byla volba poslední. Rovnou si 
jde převzít protokol o volbě a odevzdané hlasovací lístky.



Maroš, již jakožto předseda, poděkoval za dobře odvedenou práci – jak ze strany komise, tak 
voličů. Uzavřel tím druhý bod dnešní valné hromady.

Diskuze a závěr

Po volbě byla otevřena diskuze. Matouš Turek se přihlásil o slovo a oznámil, že dostal e-mail od 
režiséra divadelního představení „Požár 1914“ na derniéru tohoto kusu, po které může následovat 
diskuze. Matouš rozešle e-mail s pozvánkou, představení bude 7. dubna v Minoru. Nabídka k 
návštěvě tohoto představení už Spolkem jednou proběhla, nicméně byl Týden neklidu, takže 
nebyla velká odezva.

Kuba Raška se přihlásil o slovo a připomněl členské poplatky, o jejichž zaplacení prosí. Upřesnil 
jsem možnosti placení – buď u nějakého člena výboru, když si ho člověk odchytne, nejlépe však na 
účet FFabuly (2300123300/2010) nebo na Studentské radě v pondělí mezi 14:15-16:00.

Kuba pak ještě vyzývá prváky, kterých je přítomno velké množství, aby se nebáli přijít s novou 
akcí, kterou bychom jako Spolek mohli zaštítit.

Maroš se k této výzvě k aktivitě přidal a zároveň poděkoval prvákům, že přišli v tak hojném 
počtu. Posléze poprvé z pozice předsedy ukončil valnou hromadu.

Zápis provedl: Daniel Ort


