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Základní údaje o spolku 
Název:   Spolek studentů historie FF UK 

Sídlo:   náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 

Právní forma:  Spolek 

Zaregistrováno:  6. 5. 2010 

IČO:   22869476 

Kontaktní údaje 
E-mail:   ffabula@email.cz 

Web:   www.ffabula.cz 

    www.facebook.com/FFabula 

    www.twitter.com/FFabula 

Bankovní účet:  2300123300/2100 (transparentní účet dostupný online, FIO banka) 

Výbor spolku 
 

14. 10. 2015 – 31. 1. 2016 

Předseda:   Daniel Ort 

Místopředseda:  Martin Babička 

Tajemník:   Anna Kolářová 

Členové výboru:  Ondřej Crhák  

    Marta Harasimowicz 

1. 2. 2016 – 14. 2. 2016 

Předseda:   Martin Babička 

Místopředseda:  - 

Tajemník:   Anna Kolářová 

Členové výboru:  Ondřej Crhák 

    Marta Harasimowicz  

Od 14. 2. 2016 

Předseda:   Martin Babička 

Místopředseda:  Ondřej Crhák 

Tajemník:   Anna Kolářová 

Členové výboru:  Jan Černý 

    Marta Harasimowicz 

mailto:ffabula@email.cz
http://www.ffabula.cz/
http://www.facebook.com/FFabula
http://www.twitter.com/FFabula
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Disciplinární komise 
Předseda:   Jakub Izdný 

Členové:   Jan Jindra 

    David Pavlorek  
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Úvod 
Martin Babička  

Spolek studentů historie FF UK letos oslavil šest let od svého vzniku. I přes výměnu na postu 

předsedy a doplňující volby se Spolek vyhnul jakémukoliv kolapsu a dále vzkvétal. Postupně se 

obměňuje aktivní členstvo a s ním se mění i Spolek. Přesto se čas od času na některé z akcí objeví či 

s ní i pomáhají někteří ze zakládajících členů a členek.  

V uplynulém roce se díky elektronizaci většiny spolkové agendy podařilo zlepšit komunikaci v rámci 

výboru, s disciplinární komisí, se členstvem i navenek. Výbor též v uplynulém akademickém roce 

opustil praxi stálých pracovních skupin, které se ostatně nedržel nejméně ani v roce předchozím. Cesta, 

kdy se vytváří týmy ad hoc, se jeví funkčnější, neboť je flexibilnější a lépe reaguje na  aktuální potřeby 

Spolku i zájmy jednotlivců. Svého stálého koordinátora má filmový klub, vlastní redakci má též časopis 

Obscura. 

Spolek pokračoval v zaběhnutých formátech akcí (promítání, přednášky, debaty, seznamovací kurz, 

stánky na dni otevřených dveří apod.), ale vyzkoušel si i neotřelé (několikadenní odborný festival, 

komentovaná prohlídka, debatní setkání s řediteli ústavů aj.). Všechny akce se po organizační i 

obsahové stránce povedly.  

Vztahy s fakultou a historickými ústavy 
Martin Babička  

V uplynulém akademickém roce Spolek udržoval kontakt jak s vedením fakulty, tak s historickými 

ústavy. Na celofakultní úrovni se jednalo především o prohlubování vazeb na oddělení vnějších vztahů 

a přímé setkání s děkankou.  Kromě tradiční schůzky výboru Spolku s řediteli tří ústavů historie se 

poprvé podařilo uspořádat setkání vedení historických ústavů se studentkami a studenty historie.  

Ústavy se nadále snaží vyjít Spolku vstříc v poskytování prostoru při pořádání různých akcí (v tomto 

smyslu byla nejvýznačnější ochota přenechat Spolku místnost P200 pro několikadenní Tváře migrace). 

Spolek naopak svou aktivitou při festivalu Open Square, Dni otevřených dveří, Majálesu, pořádání 

přípravných kurzů, zápisech prvních ročníků a dalších významně pomáhá obory historie nejen 

propagovat, ale do jisté míry i poskytovat podpůrný servis zájemcům o studium i stávajícím studentům 

a studentkám těchto ústavů. Bez nadsázky lze říct, že Spolek dělá jak přijímací proces, tak samotné 

studium uživatelsky mnohem příjemnějším.  

Po dohodě s řediteli ústavů se podařilo vytvořit nové kritické fórum, jež by se mělo na začátku 

následujícího akademického roku opět uskutečnit. 20. října se v Knihovně Jana Palacha sešli prof. 

Šedivý, doc. Pullmann a prof. Kovář, moderátor Jakub Raška a několik desítek studujících. Snaha 

přenést hospodské stížnosti na formálnější plénum a dát možnost ředitelům ústavů konfrontovat se se 

studentskými názory se setkala s částečným úspěchem. Propříště je nutné více se zamyslet nad 

samotným formátem akce a položit větší důraz na sbírání podnětů a dotazů před samotnou akcí. 
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Každopádně Spolek musí v takovéto akci pokračovat, neboť konstruktivní kritika oborů historie je 

jedním z jeho základních poslání. 

17. května pak proběhlo vzpomínkové setkání, které Spolek zorganizoval po tom, co se k nám dostala 

smutná zpráva, že zemřel prof. Karel Kubiš. Spolek kontaktoval jeho dlouholetou kolegyni prof. Luďu 

Klusákovou, která na setkání pronesla úvodní slovo a též pozvala jeho bývalé žáky, aby na něj 

zavzpomínali společně s ní.  

 

Marta Harasimowicz 

Na jaře byl Spolek osloven dr. Michalem Kopečkem a dr. Miroslavem Michelou ohledně možné 

spolupráce na projektu DIANE (Digital Infrastructure for the Analysis of National movements in 

Europe), uskutečňovaném v rámci mezinárodní sítě NISE (National movements and Intermediary 

Studies in Europe). V rámci diskuzí nad projektem DIANE se zástupkyně Spolku Marta Harasimowicz 

zúčastnila workshopu konaného ve dnech 21.-22- dubna v Záhřebu. Spolupráce se bude odvíjet od 

dohody s ÚČD ohledně formátu participace v projektu. 

Spolupráce se spolky a ostatními organizacemi 
Martin Babička  

V uplynulém roce pokračovala spolupráce s ostatními spolky na Filozofické fakultě. Největším 

projektem byl odborný festival Tváře migrace, jež inicioval a financoval náš Spolek a na němž se 

podílelo hned několik fakultních spolků a oborů: Praxis, Pražský religionistický spolek, POLIS a 

neformálně (bez spolku) též anglistika-amerikanistika. Tváře migrace ukázaly možnosti i meze 

mezispolkové spolupráce a byly v tomto smyslu podnětem k reflexi způsobů, jak s ostatními spolky 

spolupracovat. Vždy si je třeba předem vyjasnit finanční i organizační spoluúčast všech zapojených.  

Mezispolková spolupráce ale tkví i v jiných věcech než ve společném pořádání akcí. S filosofickým 

spolkem Praxis se též podařilo vytvořit sdílený kalendář tak, aby se akce, jež mají podobnou cílovou 

skupinu, zbytečně nepřekrývaly.  

Spolek se opět účastnil takových akcí, jako je Studentský Jarmark, Den otevřených dveří FF UK nebo  

Studentský Majáles. V tomto ohledu patří k jedněm z nejaktivnějších.  

Kontakty Spolek udržuje i s nestudentskými organizacemi. K nim se letos přidalo Centrum 

současného umění DOX či nakladatelství Epocha. Ve spolupráci se sdružením Antikomplex jsme 

uspořádali komentovanou prohlídku a debatu k jejich výstavě v prostorách fakulty, jež se týkala 

komparace evropských učebnic dějepisu.  

Studentská unie Univerzity Karlovy (SUUK) 
Ondřej Crhák  

Letošní akademický rok byl pro SUUK krizovým. Na 27. sněmu unie se tehdejší předseda Daniel 

Steindler pokusil odvolat místopředsedu Jiřího Pilipa. Vzhledem k neúspěchu této věci, rezignovali 
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Daniel Steindler , Miroslav Daniel Marek a Jozef Lucák na své funkce. Tímto pokusem nejen 

vyvrcholila dlouhotrvající vnitřní krize ve vedení Unie, ale otevřela se krize nová související s hledáním 

nového vedení, které vedla i k pokusu o rozpuštění celé organizace. Dá se říci, že Unie se v tuto chvíli 

nachází v nejzazším bodu rozkladu. Organizace je stále pod prozatímním vedením Jiřího Pilipa a stále 

se nedaří najít nové lidi na řídící pozice. Malou nadějnou vyhlídkou do příštího akademického roku je 

zatím neznámí kandidát na post předsedy, nicméně jeho kandidatura byla přislíbena až na říjnový sněm 

a je otázkou, zda dotyčný chce za této situace organizaci řídit. Zda existují i další zájemci o zbylé posice 

není vůbec jasné.  

Krom personálního problému ztratila celá organizace své postavení ve vztazích s rektorátem 

univerzity. Za tento stav nedůvěry je přímo odpovědné minulé vedení Unie v čele s Danielem 

Steindlerem. Tato situace se již projevila ve věci financování studentského jarmarku. Unie si kvůli své 

nedůvěryhodnosti musí v podstatě opatřit ručitele, a to v podobě dvou dalších organizátorů akce. O 

tom, jakou roli rektorát ve stavu Unie hraje se dá spekulovat, nicméně nemalý díl na současném stavu 

mají také nejmenovaní studentští senátoři z AS UK. 

Problémy se promítly i mezi samotné spolky. Některé subjekty již z Unie vystoupily (zejména spolky 

z právnické fakulty), další utlumují svoji činnost v Unii například tím, že se neúčastní již zmíněného 

jarmarku. Ať už je motivace spolků jakákoli, nevěstí to pro Unii nic dobrého. 

Pro Spolek studentů historie je zachování unie spíše principiální problém, na kterém nezávisí jeho 

existence. Osobně si myslím, že je tento stav dlouhodobě neudržitelný a pokud se v nejbližší 

budoucnosti nezmění, měli bychom chod Unie alespoň zamrazit.  

Setkávání historických studentských spolků z ČR a SR 
Martin Babička  

Tradice setkávání historických studentských spolků, jež FFabula započala, pokračuje a dále se rozvíjí. 

Z akce, kde se setkávali zástupci delegovaní spolky a předávali si zkušenosti a inspirace, se nově stala 

také platforma pro studentskou vědeckou práci. Dle dohody v Banské Bystrici z jara 2015 se na podzim 

mezi 9. a 11. říjnem uskutečnila první studentská konference v Olomouci s tématem Sexualita v dějinách, 

na níž jsme byli přítomni: Martin Babička a Anna Libánská jako delegáti, Jakub Raška pak s příspěvkem 

Genderování v osvícenském nižším školství (na příkladu pražské Normální školy). Na jaře navázalo tradiční 

setkání spolků, tentokrát na Filozofické fakultě v Ústí nad Labem. Všem pořádajícím spolkům i 

zúčastněným patří velký dík za neutuchající činnost. Následující podzimní konference se odehraje 

v listopadu v Brně, tentokrát bude věnovaná fenoménu města. Na jaře se pak spolky sejdou v Nitře.  

International Students of History Association (ISHA) 
Anna Kolářová  

Spolek je již několik let členem International Students of History Association. Platíme členské 

poplatky, jsme tedy členskou sekcí ISHA s volebním právem. To jsme uplatnili mj. při volbě nového 
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vedení ISHA na výroční konferenci v Kentu v dubnu 2016, kterého se zúčastnila Anna Kolářová, 

tajemnice spolku. Ta se rovněž zúčastnila novoročního semináře v Marburgu v lednu 2016. Výbor tak 

má o dění v ISHA lepší přehled než doposud. 

Výbor rovněž zvažoval možnost pořádání letního ISHA semináře v létě 2017, nakonec k němu však 

pro velký zájem dalších sekcí a stále celkem malé zapojení Spolku do ISHA nedojde. 

Bohužel ani nadále nebudí možnost jet na akce ISHA mezi členy větší ohlas, ačkoli se snažíme o 

jejich propagaci. Starší ročníky studentů jsou pravděpodobně poznamenány nepříliš blízkým vztahem 

Spolku a ISHA v minulých letech, cestou je proto pravděpodobně propagace ISHA mezi nastupující 

generací studentů. 

Propagace Spolku a komunikace navenek 
Ondřej Crhák  

Tento akademický rok nebyl z hlediska propagace a komunikace něčím výjimečný, nicméně přinesl 

dílčí novinky. Tak jako v minulých letech jsme pokračovali v tzv. online poradně pomocí našeho emailu 

a zejména facebookového účtu. Tato služba byla opět hojně využita uchazeči a nastoupivšími studenty 

prvního ročníku. Novinkou bylo využívaní sekce FAQ na našem webu, čímž se usnadnilo odpovídání 

na některé dotazy. Webové stránky Spolku prošly letos několika velkými aktualizacemi, které se týkaly 

doplňování informací v sekci přípravných kurzů, v dílčích archivech jednotlivých sekcí a vytvoření sekcí 

nových. Novinkou letošního roku je využívání online formulářů. Na přihlašování do přípravných kurzů 

připravili naši programátoři speciální aplikaci na našem webu. Dále jsme využívali online formuláře od 

společnosti Google a to zejména pro přihlašování na seznamovací kurz. Nezbývá než konstatovat, že 

tato technická vymoženost nám ušetřila nemalé množství času a zároveň omezila rozsáhlou byrokracii 

vznikající u papírového přihlášování.  

Sortiment propagačních předmětů jsme letos nerozšiřovali, a to z důvodu velikých zásob z minulého 

roku. Z hlediska online propagace jsme vyzkoušeli drobné sponzorování příspěvků na Facebooku, díky 

čemuž se dosah našich příspěvků značně rozšířil. Je ovšem nutné podotknout, že reálný dopad na 

návštěvnost jednotlivých akcí je velice diskutabilní. Nicméně našemu profilu se letos na této sociální síti 

velice dařilo a v současné době jej sleduje přes 2 200 uživatelů.  Další novinkou je vznik facebookové 

skupiny, která shromažďuje správce jednotlivých stránek týkajících se FF UK. Tento nový komunikační 

kanál nám usnadňuje sdílení jednotlivých příspěvků. 

Plejáda námi užívaných medií se letos rozšířila i publikační síť issuu.com, kde publikujeme naše 

výroční zprávy, nebo i časopis Obscura.  

Seznamovací kurz 2016  
Daniel Ort 

Letos proběhl již sedmý ročník našeho seznamovacího kurzu. Vrátili jsme se na osvědčené místo, 

které je s akcí neodmyslitelně spjato – do areálu Krakonoš v Bílém Potoce u Liberce, který jsme 
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tentokrát obývali o víkendu od 30. září do 2. října. Přípravy proběhly standardně, jen jsme letos změnili 

způsob přihlašování. Vzhledem k tomu, že se v současné době informace pro nastupující do prvních 

ročníků rozesílají elektronicky, rozhodli jsme se zrušit papírové přihlášky a zavést přihlašování pouze na 

internetu. Tato změna se nijak negativně nepromítla do počtu přihlášených na seznamovací kurz. Jejich 

počet byl řádově stejný jako v uplynulých letech, konkrétně jich s námi víkend prožilo 45, dohromady 

se pak na seznamovacím kurzu vystřídalo 79 lidí. Navíc jsme díky této změně ušetřili část našich lesů, 

což se také cení. 

Samotný seznamovací kurz pak také proběhl ke spokojenosti všech a bez vad na kráse. Můžeme tak 

říci, že jsme na vstup do studia dobře připravili další ročník, který si navíc hned na začátku studia získal 

k našemu Spolku vztah. 

Zároveň bylo na místě rovnou zamluveno i datum pro příští rok, takže nás akce jistě čeká znovu. 

Tentokrát už ale s jiným hlavním organizátorem, protože poté, co ho dělal tři roky Daniel Ort, je na 

čase organizaci víkendu předat dalším. Na to už byl připraven pan Souček, majitel Krakonoše, díky 

němuž především byl letošní rok znovu bezproblémový. 

Začleňování prvních ročníků 
Anna Kolářová  

Začlenění studentů letošního prvního ročníku do řad Spolku proběhlo nadmíru úspěšně. Do Spolku 

vstoupilo 17 studentů prvního ročníku oborů Historie a Historie – Evropská studia. Mnozí z nich 

vypomáhají na akcích Spolku, s jeho prezentací v rámci Dne otevřených dveří nebo pomáhají 

nastupujícímu ročníku s orientací ve studiu, ať už na zápisech či na seznamovacím kurzu. 

Poradenská činnost 
Martin Babička  

Poradenská činnost Spolku se zaměřuje především na budoucí a nové studentky a studenty 

historických oborů. V uplynulém roce se největší část poradenského úsilí odehrála prostřednictvím 

Facebooku. K těmto účelům slouží jak oficiální stránka Spolku, tak i zakládaná skupina pro první 

ročník, jejímiž členy jsou i lidé z výboru. To skýtá i tu výhodu, že odpověď vidí přirozeně i ostatní; 

naopak ve chvíli, kdy si méně zkušení radí špatně, může někdo z obeznámených bez problémů 

zasáhnout a věci ujasnit. Mnoho dotazů se tak daří zodpovídat hromadně, čímž se snižuje časová zátěž 

výboru při snaze poradit všem. 

Spolek nadále musí vykonávat úsilí při prevenci dotazů. V tomto akademickém roce se bohužel již 

nestihl realizovat nápad vytvořit FAQ pro první ročníky (či de facto pro kohokoliv, kdo obory historie 

studuje). Přesto se daří podchytit mnoho dotazů při zvláštním setkávání s nově zapsanými v září (jsme 

jediný spolek a obor, kdo takové setkávání pořádá) a především během seznamovacího kurzu, kde 

vysvětlujeme fungování studijního informačního systému, seznamujeme nováčky s jejich studijními 

plány a v neformální atmosféře předáváme rozličné užitečné tipy.  
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Filmový klub 
Otmar Beneš  

Filmový klub spolku studentů historie vedl již druhým akademickým rokem Otmar Beneš. Za 

uplynulý rok bylo promítnuto celkem 7 filmů v průměrném rozestupu tří týdnů od sebe (jednalo se 

většinou o středy). Žánrově byly promítnuté snímky široce rozkročeny časově (od středověku, přes 

vrcholný novověk až po moderní dějiny) i geograficky (dějiny české, dánské, japonské, americké, 

australské a rakouské). Prakticky u příležitosti každé z těchto akcí byla použita i analogová promítačka 

na 16mm filmy, na kterou se promítaly krátké „předfilmy“ – originální dobové dokumenty, skeče i 

dětské pohádky ze 30. až 50. let. U příležitosti uvedení japonského filmu „Císař v srpnu“ vznikly české 

titulky speciálně sestavené pro tuto událost. Závěrečné promítání s datem 12. dubna 2016 pak bylo 

věnováno 16mm filmu „Patnácté zastavení Krista“, čímž se filmový klub FFABULA patrně prvně ve 

své historii stal svědkem světové premiéry. Ta taky přilákala řádově nejvíce diváků – zhruba 75, u 

ostatních promítání jejich počet osciloval kolem 20 osob. 

Přípravné kurzy 2016 
Daniel Ort 

Přípravné kurzy jsou tradičně největším projektem našeho Spolku, jehož činnost zároveň financují. 

Tento rok byly v mnohém speciální. 

Letošní ročník přípravných kurzů je možné hodnotit ze dvou hledisek. Prvním je, jak ho prožili sami 

účastníci, kterých se přihlásilo 37, tedy standardní počet. Kurzy proběhly bez jakýchkoliv organizačních 

zmatků. 

Druhou stranou kurzů pak je jeho organizačního zajištění. Z této perspektivy byl uplynulý rok velmi 

důležitý, a to především kvůli tomu, že funkci hlavního organizátora nezastával Jaromír Mrňka, jak 

tomu bylo až doposud. Jako svého nástupce doporučil Václava Sixtu, kterého následně schválil výbor i 

proto, že kurzy zná z lektorského hlediska, je průběžně velmi dobře hodnocen a měl i vizi, kam je 

posunout. Začali jsme například rozesláním informací o kurzech všem výchovným poradcům na 

středních školách. Bohužel ale v průběhu roku nastala situace, kdy nakonec nemohl kurzům vyhradit 

tolik osobního času, kolik bylo třeba, mnohé plány tak zůstaly nenaplněny a kurzy zůstaly prakticky 

beze změny vůči předchozím ročníkům. Zde stojí za to zmínit především nápad na celodenní školení 

pro lektory a lektorky, kvůli kterému se mj. letos zvyšovala cena kurzů na 4000Kč a které nakonec 

neproběhlo, ač je to určitě správná cesta ke zkvalitnění kurzů. 

V důsledku toho pak na konci roku nastala nepříjemná situace, za kterou může především Daniel Ort, 

předseda Spolku v době, kdy byla s Václavem S. domlouvána spolupráce. I přes rozhodnutí výboru s 

ním neuzavřel žádnou smlouvu, na základě které by na konci přípravných kurzů bylo možné dohadovat 

výši vyplacené odměny, ale pouze ústní dohodu. Nakonec však přeci jen došlo ke shodě na snížení 

výplaty právě z důvodu nenaplnění některých cílů letošního roku. Václav zároveň oznámil, že právě z 
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časových důvodů příští ročník přípravných kurzů nemůže organizovat, protože nemá tolik času, kolik 

by jim chtěl věnovat. Na tomto místě mu patří velké díky za to, že na jeden ročník převzal po Jaromíru 

Mrňkovi organizaci kurzů, které úspěšně proběhly. 

Výbor byl ale před dalším ročníkem postaven do pozice, kdy musel najít nového organizátora kurzů. 

Těch se nakonec ujme Jakub Izdný, jenž je také velmi dobře zná z pozice přednášejícího. Do dalšího 

roku tak jdeme s novou tváří a zároveň mnohými nápady na zlepšení, ke kterým jsme letos dospěli. 

Je velmi pozitivní, že přípravné kurzy obstály i v tomto předávacím roce, kdy organizátorskou pozici 

úplně opustil Jaromír Mrňka, kterému za vykonanou práci patří opravdu velký dík. Zároveň nás může 

těšit, že si kurzy udržují svoji vysokou úroveň a navíc jejich organizace nestagnuje, naopak přichází 

nové podněty k tomu, jak je zlepšit. Velmi dobře pak funguje důležitá spolupráce s fakultou, která nám 

ve všem vychází vstříc, a to právě i z toho důvodu, že si je vědoma jejich kvality. To všechno je potřeba 

rozvíjet a hýčkat, protože naše přípravné kurzy jsou opravdu něčím, na co můžeme být pyšní. 

Časopis Obscura 
Jan Černý 

Během letošního akademického roku se podařilo Obscuře vydat již své třetí číslo a částečně 

předpřipravit i číslo následné, které by mělo vyjít v podobě dvojčísla na konci října. Časopis od zimy 

prochází rozsáhlou personální obměnou a optimalizací vnitřních struktur. Redakce byla nejprve 

obohacena o Karolínu Bukovskou a korektorku Rút Benešovou, avšak po vydání třetího čísla přišla o 

svého zakladatele a šéfredaktora Václava Sixtu, který se rozhodl na svůj post rezignovat. Spolu s ním 

ohlásil postupný odchod i druhý ze zakládajících členů Václav Rameš, jehož úkoly a pravomoci byly 

postupně delegovány na zbylé členy. Nyní tedy v redakci působí Kateřina Chládková (redaktorka), 

Karolína Bukovská (redaktorka), Václav Rameš (odstupující redaktor), Bohumil Melichar (externí 

spolupracovník), Rút Benešová (korektorka) a Jan K. Černý, jenž byl na schůzi konané 29. 3. 2016 

zvolen novým šéfredaktorem časopisu. Mimo zmíněné odchody a příchody byla Obscura z důvodu 

získání nižšího grantu nucena ukončit spolupráci s grafikem Matějem Čadilem. 

Celý zmiňovaný projekt je financován z grantu Studentské rady FF UK (minulý grant         činil 5000 

Kč, současný 3500 Kč), Spolkem studentů historie – FFabula (hradí zbytek nákladů na číslo) a z 

dobrovolných příspěvků vybraných při rozdávání výtisků (naposledy se vybralo necelých 700 Kč).  

Třetí číslo bývá povětšinou hodnoceno velmi rozporuplně. Na jedné straně se podařilo časopis 

zpestřit o rubriku vedenou Bohumilem Melicharem ,,Tahouni historiografie“ a zatraktivnit četbu 

vytažením podstatných vět v textu i zapojením studentů do ankety, na druhé straně se v něm nakupila 

řada zbytečných nedopatření – otisknutí neopraveného čísla, neuveřejnění možností dialogu atd. 

V průběhu jara a léta se časopis pokoušel především konsolidovat a napravit elévské chyby, které 

srážejí úroveň časopisu. Byla reorganizována e-mailová schránka, aby se zabránilo zbytečnému chaosu 

při výběru a korektuře článků, vyřešen dlouhodobý spor s Josefem Vackem (tzv. Sixtova aféra), 
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sjednotily se webové stránky (do této doby užívala Obscura dvě webové stránky), vytiskl se informační 

plakát o časopisu i plakáty vyzývající studenty k publikování článků a díky Spolku studentů historie se 

podařilo navázat spolupráci se studentským historickým časopisem z Univerzity Mateja Bela v Bánské 

Bystrici Acheronem. 

V dalších číslech by Obscura ráda rozvíjela nové rubriky (např. rozhovory se studenty historie, kteří 

vyrazili do zahraničí na Erasmus), navázala lepší spolupráci s vyučujícími na historických ústavech, 

přivedla do redakce nové členy, zdokonalila propagaci (snad se podaří natočit krátké motivační video) a 

graficky zlepšila čtivost (bohužel některé aktivity, např. rozhovory s vyučujícími na jiných univerzitách, 

se zatím ukázaly jako velmi těžko realizovatelné). Nadále by však měl časopis sloužit především jako 

prostor pro publikování studentských prací a prostředník dialogu mezi studujícími a vyučujícími. 

Na závěr je nutné poděkovat FFabule za podporu (sepsání návrhu na grant, finanční podporu i rady) 

a Ondrovi Crhákovi za ochotu a pomoc s výrobou plakátů i webových stránek. 

Veřejné akce odborného a popularizačního rázu 
Marta Harasimowicz 

V akademickém roce 2015/ 2016 pokračoval Spolek ve své tradici pořádání veřejných akcí 

odborného a popularizačního rázu, přičemž se zaměřil na prezentace knih, panelové debaty a 

přednášky. V únoru si Spolek vyzkoušel realizaci časově rozsáhlejšího a organizačně náročnějšího 

Interdisciplinárního odborného festivalu Tváře migrace. 

Dne 25. listopadu v prostorách Studentského klubu Celetná se uskutečnila panelová diskuze Počítačové 

hry ve výuce dějepisu. V panelu zasedli Mgr. Jaroslav Pinkas (Ústav pro studium totalitních režimů), Mgr. 

Jaroslav Švelch, Ph.D. (Institut komunikačnich studií a žurnalistiky FSV UK) a student historie Michal 

Cáp. Diskuzi moderoval Martin Babička. Akce se zúčastnilo cca 60 lidí. 

1. prosince se z iniciativy našeho kolegy Jakuba Rašky konal vzpomínkový večer k 120. výročí 

narození kazatele, pacifisty a sociálního pracovníka Přemysla Pittera. Večer začal přednáškou o 

Pitterově životě, se kterou vystoupil evangelický farář, spisovatel a Pitterův spolupracovník Miroslav 

Matouš. Nasledovalo promítání biografického filmu Tomáše Škrdlanta Milujte své nepřátele. Akce se 

zúčastnilo přes 30 lidí. 

10. prosince jsme ve spolupráci s Feministickou společností UK uskutečnili přednáškové odpoledne 

Žena a náboženství: zahalování, identita, emancipace. V bloku krátkých přednášek vystoupili: Mgr. Daniel 

Dědovský, Ph.D. (Ústav etnologie FF UK), doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. (Sociologický ústav AV 

ČR) a Mgr. Michaela Davidová (Ústav etnologie FF UK). Večer uzavřela panelová debata na téma 

Náboženství a feminismus, do níž pozvání přijali antropoložka náboženství Blanka Knotková Čapková, 

teolog a publicista Adam Borzič a religionista Martin Šachar Elis. Diskuzi moderovala Marta 

Harasimowicz. V průběhu odpoledne a večera se na akci vystřídalo kolem 100 lidí. 

18. února se konala prezentace knihy prof. Josefa Petráně Filosofové dělají revoluci. Hostem diskuze byl 
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samotný autor. Jako koreferenti vystoupili prof. Jan Rychlik a prof. Eduard Maur. Večer moderovala 

Marta Harasimowicz. V publiku zasedlo cca 60 posluchačů. 

Interdisciplinární odborný festival Tváře migrace se uskutečnil ve dnech od 22. do 25. února. Na organizaci 

této akce spolupracoval Spolek s Filosofickým spolkem Praxis, Politologickým sdružením POLIS a 

Pražským religionistickým spolkem (s nápadem uspořádání festivalu přišli členové našeho spolku a 

spolku Praxis). Akce sestávala s přednášek doplněných o filmové promítání a básnická čtení. Vystoupilo 

dohromady 20 přednášejících ze 16 různých odborných pracovišť. Účast v jednotlivých přednáškových 

blocích byla kolísavá – největšímu zájmu se těšil pondělní sociálně vědní blok. Celkem se na 

jednotlivých přednáškách vystřídalo na 200 posluchačů. Festivalu se podařilo vzbudit i zájem médií. 

Na 10. března byla naplánována panelová diskuze v rámci Kritického klubu, a to k tématu série 

publikací prof. Miroslava Bárty a prof. Martina Kováře, již započal sborník Kolaps a regenerace. Pozvání 

do panelu přijali editoři série, a dále politolog Ondřej Císař a sociolog Stanislav Biler. Bohužel se oba 

autoři posléze z účasti omluvili, a tak byla debata na poslední chvíli zrušena. 

V zelenočtvrteční večer 24. března se uskutečnila prezentace odborné prvotiny emeritního předsedy 

Spolku PhDr. Jaromíra Mrňky Svéhlavá periferie. Úvodní prezentace se zhostil autor. Jako koreferenti 

vystoupili PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. a doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. Akce se konala v prostorách 

galerie Tranzitdisplay. Zúčastnilo se kolem 40 lidí. 

7. dubna se Café Kampus uskutečnil kulatý stůl s mezinárodní účastí na téma Paměť a trauma pohledem 

humanitních věd. Vystoupili literární vědci Alexander Kratochvil a Manfred Weinberg, sociolog Jiří Šubrt 

a historik Miloš Řezník. Program probíhal v češtině a němčině se simultánním překladem do češtiny. 

Zúčastnilo se cca 30 lidí. 

4. května se v prostorách Tranzitdisplay konala panelová diskuze Spor o smysl českého dějepisu. Pozvání 

do panelu přijali prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Ústav českých dějin FF UK), PhDr. Aleš Dvořák 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Mgr. Pavel Martinovský (Asociace učitelů dějepisu ČR), 

Mgr. Jaroslav Pinkas (Ústav pro studium totalitních režimů) a Mgr. Terezie Vávrová (sdružení 

Antikomplex). Moderovala Mgr. Kristina Andělová, MA. Akce se těšila hojné účasti – v publiku zasedlo 

kolem 80 lidí. 

5. května se Spolek spolu s Filosofickým spolkem Praxis podílel na organizaci panelové diskuze 

Predátorské časopisy v kontextu českého hodnocení vědy. Jako hosté vystoupili Irena Reifová (Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK), Michael Komm (Ústav fyziky plazmatu AV ČR  a Fórum 

Věda žije!) a Samuel Zajíček (Akademický senát FF UK a Akademický senát UK). Moderoval David 

Pavlorek. Akce se zúčastnilo kolem 50 lidí. 

10. května Spolek organizačně zajistil komentovanou prohlídku výstavy Different Wars, konané v 

prostorách hlavní budovy fakulty. Výstavou provázela Mgr. Terezie Vávrová ze sdružení Antikomplex. 

Prohlídky se zúčastnilo přes 20 studentů. 

11. května se konalo představení knihy Víta Strobacha Židé: národ, rasa, třída. S úvodním slovem 
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vystoupil autor, úlohy koreferentů se zhostili Pavel Barša a Michal Frankl. Moderátorem večera byl Jan 

Mareš. Akce v prostorách Tranzitdisplay se zúčastnilo 45 lidí. 

17. května uspořádal Spolek vzpomínkové setkání na zesnulého dr. Karla Kubiše, dlouholetého člena 

Semináře obecných a komparativních dějin Ústavu světových dějin FF UK. Večerem provázela prof. 

Luďa Klusáková spolu s bývalými studenty a studentkami dr. Kubiše. Akce měla komornější podobu, 

zúčastnilo se jí kolem 15 lidí. 

Socializační akce 
Ondřej Crhák  

Jak už bylo zmiňováno několikrát v minulých letech, jsou socializační akce nedílnou součástí aktivit 

našeho Spolku. Akademický rok jsme klasicky otevřeli hospodským posezením se studenty prvního 

ročníku, kde se snažíme navázat tam, kde skončil seznamovací kurz. Dále se uskutečnil velice oblíbený 

vánoční večírek a oslava již 6. narozenin Spolku. Oslava narozenin se letos poprvé v historii Spolku 

uskutečnila v prostorách naší fakulty a stálo to za to. Poprvé jsme také tuto oslavu tematizovali a snažili 

se jí dát širší rámec v podobě debaty a promítání filmů. Tématem oslav byla Alternativní historie. 

Novinkou také bylo masivní zvaní vyučujících z historických ústavů, z nichž někteří na oslavu dorazili. 

Celou akci bych hodnotil jako velice povedenou, vzhledem k tomu, že jsme fakultu opouštěli až 

v ranních hodinách.  

Dalším počinem byl memoriál knížete Vladivoje během kterého jsme prošli řadu hospodských 

zařízení vedoucí z Pražského hradu až na Staroměstské náměstí. Akce se velice povedla a přinesla do 

budoucna ponaučení, že je dobré mít na následující dva dny zajištěné volno.  

Finance 
Marta Harasimowicz 

Tato výroční zpráva zaznamenává hotovostní a bezhotovostní pohyby v období od 8. 10. 2015 do 5. 

10. 2016. K 8. 10. 2015 činil zůstatek na účtu 27 500 Kč. K uvedenému datu bohužel chybí účetní 

uzávěrka hotovostní pokladny. 

Celkem za uvedené období tvořily výdaje Spolku 101 444,50 Kč (v okamžiku, kdy je zpráva 

předkládána, ovšem ještě nejsou zaúčtovány zcela všechny výdaje související s organizaci 

seznamovacího kurzu). Právě náklady na organizaci seznamovacího kurzu tvoří největší položku, 

zároveň ovšem cena kurzu byla i letos stanovena tak, aby pokryla celou cenu za jízdné a ubytování 

(Spolek seznamovací kurz nedotoval ze svých prostředků), a tak tyto výdaje by měly plně pokryt výnosy 

z poplatku za účast v kurzu. Druhou největší položku tvoří náklady spojené s vydáním časopisu 

Obscura (tisk časopisu a honoráře pro grafika i korektorku). Vydání Obscury bylo však z velké části 

hrazeno z prostředků získaných v projektovém řízení Studentské rady SF FF UK, z.s., které proběhlo 

koncem předchozího akademického roku. Mezi důležité výdaje, které Spolek hradil výhradně z 

vlastních prostředků patřilo občerstvení na narozeninové oslavě Spolku (3 507,00 Kč), tisk plakátů a 
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jmenovek na v průběhu roku pořádané veřejné akce (3 310,50 Kč) a příspěvek na ubytování prof. 

Ernsta-Dietera Hehla (2 760,00 Kč; návštěva prof. Hehla se konala v předcházejícím akademickém 

roce, ovšem část s ní spojených nákladů byla hrazena až na podzim roku 2015). 

Mezi příjmy tvoří největší položku účastnické poplatky za seznamovací kurz, které by ovšem, jak jsme 

již řekli, měly vesměs posloužit na uhrazení výdajů spojených s jeho organizaci. Druhou největší 

položku tvoří mimořádný členský příspěvek, jenž vychází z účelového stipendia poskytnutého FF UK 

na organizaci přípravných kurzů organizátorovi kurzů. Řádné členské příspěvky vybrané za akademický 

rok 2015/ 2016 činí 4 901,00 Kč. V letošním projektovém řízení Studentské rady získal Spolek grant na 

vydání časopisu Obscura ve výši 3 500,00 Kč. Souhrn výnosů za celé zúčtovací období činí 127 335,00 

Kč. 

V nejbližší době se dá očekávat především významnější výdaje spojené s vydáním nového čísla 

časopisu Obscura (oproti předchozímu číslu, které bylo takřka plně hrazeno z grantu Studentské rady, 

se současně očekává výraznější finanční spoluúčast ze strany Spolku). Náklady spojené s propagací 

veřejných akcí Spolku by měly klesnout v souvislosti s možnostmi získání finanční podpory od fakulty. 

Významnou výdajovou položkou bude patrně výroba nových propagačních materiálů. Přestože 

můžeme konstatovat, že zúčtovací období uzavíráme jednoznačně v plusu, bude i v dalším roce na 

místě obezřetné zaházení s finančními prostředky a aktivní vyhledávání příležitostí získat na činnost 

Spolku granty od externích subjektů. 

Ke dni 5. 10. činil zůstatek na bankovním účtu spolku 51 893,00 Kč. V hotovostní pokladně se 

nacházelo 11 983,00 Kč. 

Výdaje 

2 242,00 Kč  cestovní náhrady (seznamovací kurz 2015)  

2 063,00 Kč  nákup diktafonu  

1 400,00 Kč  ISHA - členský příspěvek  

2 093,00 Kč  ISHA - členský příspěvek  

112,00 Kč  výroba klíčů od archívu  

2 733,00 Kč  tisk propagačních letáků  

3 507,00 Kč  občerstvení na narozeninové oslavě  

5 901,00 Kč  Obscura  

400,00 Kč  adopce spolkové orchideje  

230,00 Kč  propagační materiály  

250,00 Kč  proplacení materiálů - seznamovací kurz 2015  

180,00 Kč  proplacení materiálů - seznamovací kurz 2016  
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121,00 Kč  poplatek za sídlo  

3 310,50 Kč  tisk plakátů a jmenovek na veřejné akce  

1 592,00 Kč  festival Tváře migrace  

2 760,00 Kč  ubytování - Ernst-Dieter Hehl  

410,00 Kč  občerstvení na valné hromadě  

20 000,00 Kč  záloha na dopravu (seznamovací kurz)  

52 140,00 Kč  seznamovací kurz 2016 (ubytování)  

CELKEM 101 444,50 Kč  

 

Výnosy 

980,00 Kč  dobrovolné příspěvky - narozeniny  

1 243,00 Kč  dobrovolné příspěvky - Majáles  

40 870,00 Kč  mimořádný členský příspevek  

110,00 Kč  Obscura  

3 500,00 Kč  projektové řízení SR  

16 436,00 Kč  hotovostní vklad - seznamovací kurz 2015  

59 295,00 Kč  seznamovací kurz 2016  

4 901,00 Kč  členské příspěvky  

CELKEM 127 335,00 Kč  

 

Současný stav 

Hotovostní 

pokladna 

11 983,00 Kč  

Bankovní účet 51 893,00 Kč  

CELKEM 63 876,00 Kč  

Závěr 
Martin Babička  

FFabula se v uplynulém roce osvědčila jako etablovaný a funkční spolek. Jsme vážným partnerem 

jiným spolkům, historickým ústavům, fakultě i mimouniverzitním organizacím. Dokázali jsme toho 

nemálo, včetně přípravy několikadenní odborné akce za téměř nulové náklady, realizace přípravných 

kurzů pro několik desítek lidí, organizace seznamovacího kurzu pro více než sedmdesát lidí, 
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popularizace historie mezi veřejností, otevírání málo diskutovaných témat a v neposlední řadě včetně 

neustávající kritické reflexe studia na našich oborech. Musíme zůstat věrní svému smyslu, tedy být tu 

primárně za a pro studenty a studentky historických oborů a neprovozovat některé věci pouze ze 

setrvačnosti. Dělejme takové akce, které nás baví a v nichž vidíme smysl; vyjadřujme se k těm 

problémům, které se nám zdají relevantní. Byrokracii musíme udržovat takovou, aby nám byla 

nápomocná a nestali jsme se jejími sluhy. Chci poděkovat všem, kteří se v uplynulém roce jakýmkoliv 

způsobem ve Spolku angažovali. Se Spolkem jsem strávil již dvě akademická léta, a přestože se dále o 

žádnou funkci ucházet nehodlám, budu na něj (nejen) myslet dále.  

Na výjezdním zasedání v Soběhrdech jsme jako Spolek adoptovali orchidej odrůdy laelia flava se 

vzácným žlutým zabarvením, připomínajícím barvy FFabuly. Nechť Spolek vzkvétá i v dalších letech! 

 

          

V Praze, 5. října 2016           Martin Babička 

       předseda výboru Spolku studentů historie FF UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha (výpis z účtu) 



Nejedná se o oficiální výpis z účtu.

Majitel: Spolek studentů historie FF UK

Období: 08.09.2015 - 05.10.2016

Datum tisku: 05.10.2016 19:19:46

Pohyby na účtu 2300123300/2010

Stav k: 08.09.2015 Stav k: 05.10.2016 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Karetní blokace Disp. zůstatek

53 597,79 CZK 51 993,00 CZK 178 182,00 CZK -179 786,79 CZK -1 604,79 CZK 0,00 CZK 51 893,00 CZK

Akce Datum Částka Protiúčet Zpráva pro příjemce Poznámka Typ

05.10.2016 -52 140,00 CZK 0981356329 / 0800 Faktura č. 242016 - Spolek

studentů historie FF UK

Faktura č. 242016 -

Spolek studentů

historie FF UK

Bezhotovostní

platba

03.10.2016 675,00 CZK 43-9151990217 / 0100 SEZNAMOVÁK - PAVEL

KŘEČEK

KŘEČEK PAVEL Bezhotovostní

příjem

30.09.2016 900,00 CZK 533640123 / 0800 Bartunkova Eliska Bartůněk Michal Bezhotovostní

příjem

30.09.2016 675,00 CZK 965208 / 5500 Kateřina Doubková Kateřina Doubková Bezhotovostní

příjem

29.09.2016 900,00 CZK 2574461163 / 0800 Jan K. Černý Černý Jan Karel Bezhotovostní

příjem

29.09.2016 675,00 CZK 1712819043 / 0800 Seznamovák - Ondra Purchart Purchart Ondřej Bezhotovostní

příjem

29.09.2016 675,00 CZK 78-432060277 / 0100 ANNAKOLÁŘOVÁ

SEZNAMOVÁK

KOLÁŘOVÁ ANNA Bezhotovostní

příjem

29.09.2016 675,00 CZK 2789608003 / 0800 Teichman Aleš - seznamovací

kurz

Teichman Aleš Bezhotovostní

příjem

29.09.2016 675,00 CZK 479544033 / 0300 platba kurzovne Matej Golan GOLANOVA JANA Bezhotovostní

příjem

27.09.2016 900,00 CZK 43-3146670297 / 0100 PAVEL KOVAŘÍK KOVAŘÍK PAVEL Bezhotovostní

příjem

27.09.2016 900,00 CZK 258446595 / 0300 ZAMRZLA MARTIN Bezhotovostní

příjem

27.09.2016 900,00 CZK 2108962411 / 2700 pokoj c. 2! MGR. JAKUB

IZDNÝ

Bezhotovostní

příjem

27.09.2016 900,00 CZK 267074754 / 0300 Hedvika Bauerova BAUEROVA

HEDVIKA

Bezhotovostní

příjem

27.09.2016 900,00 CZK 102847181 / 0300 Platba Jan-Hugo Kopriva -

ffabula

KOPRIVA ROMAN Bezhotovostní

příjem

26.09.2016 675,00 CZK 2297914143 / 0800 Daniel Ort - Seznamovací kurz -

bezdopravy - ahoj!

Ort Daniel Bezhotovostní

příjem

26.09.2016 900,00 CZK 670100-2212634354 /

6210

OZDRAVNĚ POZNÁVACÍ

ZÁJEZD V RÁMCI RVHP. _SDR.

KŘIŠŤAN_SLÁVA RED

FFABULE

VLASTIMIL

KRISTAN

Bezhotovostní

příjem

26.09.2016 900,00 CZK 8435960613 / 2600 HEDVIKA KLIMOVA - DEJEPIS,

LINGVISTIKA - SEZNAMOVACI

KURZ

PANI VILMA

KLIMOVA

Bezhotovostní

příjem

26.09.2016 900,00 CZK 104840565 / 0300 Kvasnicka KVASNICKA

MICHAL

Bezhotovostní

příjem
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Akce Datum Částka Protiúčet Zpráva pro příjemce Poznámka Typ

26.09.2016 675,00 CZK 1402509015 / 3030 Martin Jelínek - seznamovák,

bez dopravy

Martin Jelínek Bezhotovostní

příjem

22.09.2016 675,00 CZK 107-4184110287 / 0100 JOHANA HARTMANNOVÁ HARTMANNOVÁ

JOHANA

Bezhotovostní

příjem

21.09.2016 675,00 CZK 35-5603420277 / 0100 PAVLA HUBÁČKOVÁ HUBÁČKOVÁ

PAVLA

Bezhotovostní

příjem

21.09.2016 900,00 CZK 160987123 / 0300 posta 108824 19.09.2016 c

1018ADELAVELISKOVAADELAV

CESKA POSTA,

S.P.

Bezhotovostní

příjem

20.09.2016 900,00 CZK 1200214294 / 2310 vlasák jan KAREL VLASÁK Bezhotovostní

příjem

20.09.2016 900,00 CZK 107-2893260297 / 0100 BUNŽOVÁ BUNŽOVÁ ANETA Bezhotovostní

příjem

20.09.2016 900,00 CZK 43-8216510217 / 0100 PLATBA ZA SEZNAMOVACÍ

KURZ

BABIČKA MARTIN Bezhotovostní

příjem

20.09.2016 900,00 CZK 184806067 / 0600 KINKAL ONDŘEJ Bezhotovostní

příjem

20.09.2016 675,00 CZK 254338095 / 0300 Michael Durcak -

organizatordoprava po vlastni

ose.

DURCAK MICHAEL Bezhotovostní

příjem

19.09.2016 900,00 CZK 2235071013 / 0800 Martin Šubrt Šubrt Martin Bezhotovostní

příjem

19.09.2016 675,00 CZK 2968599173 / 0800 Stanislav Ulman - seznamovák Ulman Stanislav Bezhotovostní

příjem

19.09.2016 900,00 CZK 107-7046090277 / 0100 KARAS MICHAL KARAS

MICHAL

KARAS MICHAL Bezhotovostní

příjem

19.09.2016 900,00 CZK 107-257430217 / 0100 ŠIMEK VIKTOR Bezhotovostní

příjem

19.09.2016 900,00 CZK 19-4094960237 / 0100 TADEASE POBYT FALTIS

TADEAS

FALTIS RICHARD Bezhotovostní

příjem

19.09.2016 900,00 CZK 340781173 / 0800 Václav Šimon- Šimonová Kateřina Bezhotovostní

příjem

19.09.2016 900,00 CZK 2106723660 / 2700 Z.Smetanová, seznamovací kurs MGR. KATEŘINA

SMETAN

Bezhotovostní

příjem

19.09.2016 900,00 CZK 274674336 / 0300 Stojan STOJAN MAREK Bezhotovostní

příjem

19.09.2016 900,00 CZK 7710957001 / 5500 Šmejkal Boleslav Šmejkal Bezhotovostní

příjem

16.09.2016 900,00 CZK 1522344016 / 3030 Slouka Vojtěch Slouka Bezhotovostní

příjem

16.09.2016 900,00 CZK 101584818 / 0300 Seznamovaci kurz Oto Mestek MESTEK OTO Bezhotovostní

příjem

16.09.2016 900,00 CZK 1666272023 / 0800 Seznamovák - Michaela

Ondráčková

Ondráčková Věra Bezhotovostní

příjem

16.09.2016 900,00 CZK 2958292143 / 0800 KATERINA STROFOVA KURZ Štrofová Kateřina Bezhotovostní

příjem

16.09.2016 900,00 CZK 276605983 / 0300 HYNEK RINTSEZNAMOVACI

KURZ

RINT RADIM Bezhotovostní

příjem

16.09.2016 675,00 CZK 152616373 / 0300 KAMLER PAVEL Bezhotovostní

příjem

16.09.2016 675,00 CZK 8977119001 / 5500 Otmar Beneš - platba za

seznamovák(bez dopravy)

Otmar Beneš Bezhotovostní

příjem

15.09.2016 900,00 CZK 2843230217 / 5500 seznamovák-Filip Liška Filip Liška Bezhotovostní

příjem

15.09.2016 900,00 CZK 497386083 / 0800 Míchal Petrov Velíšková Dana,Ing. Bezhotovostní

příjem
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15.09.2016 900,00 CZK 523170113 / 0800 Jandek Jandek Petr,Ing. Bezhotovostní

příjem

15.09.2016 900,00 CZK 2812515033 / 0800 KLEINOVA Kleinová Vanesa Bezhotovostní

příjem

15.09.2016 900,00 CZK 104472328 / 0300 Hanzlik HANZLIKOVA

IVETA

Bezhotovostní

příjem

14.09.2016 900,00 CZK 107-4305910257 / 0100 HOSKOVA ANTONIE HOSKOVA

ANTONIE

HOŠKOVÁ JITKA Bezhotovostní

příjem

14.09.2016 900,00 CZK 475766763 / 0300 Platba od Peter

HromadaSeznamovaci kurz 2016

- HistorieBily Potok pod Smrkem

WALLISCH MARTIN Bezhotovostní

příjem

12.09.2016 900,00 CZK 2189993083 / 0800 Anna Košátková - seznamovák Košátková Anna Bezhotovostní

příjem

12.09.2016 675,00 CZK 193094401 / 0600 Seznamovací kurz - Anna

Fišerová

FIŠEROVÁ ANNA Bezhotovostní

příjem

12.09.2016 900,00 CZK 35-4818290217 / 0100 ANDREA BIELKOVÁ ANDREA

BIELKOVÁ

BIELKOVÁ

ANDREA

Bezhotovostní

příjem

09.09.2016 900,00 CZK 273354525 / 0300 Konecna KONECNA PETRA Bezhotovostní

příjem

07.09.2016 900,00 CZK 197861014 / 0300 Viton VITON JAN Bezhotovostní

příjem

06.09.2016 810,00 CZK 2961564023 / 0800 VAŘÁKOVÁ Vařáková Zuzana Bezhotovostní

příjem

05.09.2016 900,00 CZK 1550116504 / 0600 Martin Šenk ŠENKOVÁ EVA Bezhotovostní

příjem

02.09.2016 900,00 CZK 2190832113 / 0800 Trojan Trojan David Bezhotovostní

příjem

02.09.2016 900,00 CZK 2102965160 / 2700 Štros OLDŘICH ŠTROS Bezhotovostní

příjem

30.08.2016 900,00 CZK 174153496 / 0300 Sobolevska SOBOLEVSKY

VLADIMIR

Bezhotovostní

příjem

29.08.2016 900,00 CZK 670100-2212785806 /

6210

CEPNÍK JAKUB CEPNIK Bezhotovostní

příjem

24.08.2016 -20,00 CZK Membership Fee - ISHA Prague Membership Fee -

ISHA Prague

Poplatek

24.08.2016 -1 380,15 CZK CH7809000000912651760

/ POFICHBEXXX

Membership Fee - ISHA Prague Platba

cizoměnová

či zahraniční

19.08.2016 900,00 CZK 1320228017 / 3030 Šimek Jan Šimek Bezhotovostní

příjem

16.08.2016 900,00 CZK 103115679 / 0300 Rubesova RUBESOVA

MARKETA

Bezhotovostní

příjem

03.08.2016 900,00 CZK 7944040247 / 0100 FILDA ANNAPICHNEROVÁ PICHNER PAVEL Bezhotovostní

příjem

02.08.2016 -20 000,00 CZK 43-8216510217 / 0100 Seznamovací kurz -

záloha na dopravu

Bezhotovostní

platba

02.08.2016 720,00 CZK 432132023 / 0800 Jan Rejzek kurs Rejzek Karel Bezhotovostní

příjem

28.07.2016 900,00 CZK 2769881133 / 0800 Petric Petric Pavel Bezhotovostní

příjem

24.06.2016 100,00 CZK 2300091169 / 2010 Jiří Rys - Členský příspěvek Jiří Rys - Členský

příspěvek

Platba

převodem

uvnitř banky
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21.06.2016 100,00 CZK 2100344539 / 2010 Prispevek do spolku, Petr Trousil Prispevek do spolku,

Petr Trousil

Platba

převodem

uvnitř banky

20.06.2016 3 500,00 CZK 2900591239 / 2010 STRADA - PROJEKTOVÉ

ŘÍZENÍ

STRADA -

PROJEKTOVÉ

ŘÍZENÍ

Platba

převodem

uvnitř banky

11.06.2016 -260,00 CZK 3398807309 / 0800 Faktura č. 1650361 Faktura č. 1650361 Bezhotovostní

platba

10.06.2016 40 870,00 CZK 2297914143 / 0800 Dar Spolku studentů historie FF

UK

Ort Daniel Bezhotovostní

příjem

07.06.2016 100,00 CZK 205156850 / 0300 clensky prispevek Miroslav Vasik VASIK MIROSLAV Bezhotovostní

příjem

06.06.2016 101,00 CZK 2667281153 / 0800 Členský příspěvek - Jakub

Mazanec

Mazanec Jakub Bezhotovostní

příjem

06.06.2016 300,00 CZK 2294220023 / 0800 členský poplatek - Jiří Andrs -

reakce na výzvu

Andrs Jiří Bezhotovostní

příjem

03.06.2016 100,00 CZK 2400654336 / 2010 Členský příspěvek Spolku

studentů historie FF UK - Ondřej

Štětka

Členský příspěvek

Spolku studentů

historie FF UK -

Ondřej Štětka

Platba

převodem

uvnitř banky

03.06.2016 200,00 CZK 228690001 / 5500 Karlíková Valentina Počernická

22 100 00 Praha 10

JUDr. Josef Karlík Bezhotovostní

příjem

03.06.2016 200,00 CZK 264162521 / 0300 Spolkovy prispevek Kajetan

Holecek

HOLECEK

KAJETAN

Bezhotovostní

příjem

02.06.2016 100,00 CZK 2109665507 / 2700 clenský příspěvek - Kopřivová Š. ŠTĚPÁNKA

KOPŘIVOVÁ

Bezhotovostní

příjem

02.06.2016 200,00 CZK 670100-2210591127 /

6210

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PAVEL BALOUN Bezhotovostní

příjem

01.06.2016 250,00 CZK 43-6473790257 / 0100 POPLATEK RAŠKA JAKUB Bezhotovostní

příjem

01.06.2016 500,00 CZK 1946858133 / 0800 Mareš Jan Bezhotovostní

příjem

31.05.2016 100,00 CZK 670100-2201156801 /

6210

MARTIN LIŠKA - ČL.PŘ. MARTIN LISKA Bezhotovostní

příjem

31.05.2016 100,00 CZK 107-7398630257 / 0100 SPOLKOVY PRISPEVEK LAVICKÝ

JERONÝM

Bezhotovostní

příjem

31.05.2016 300,00 CZK 224949696 / 0300 Dobry den,zasilam dobrovolny

clensky prispevek.Zdravi Zdenek

Petr

PETR ZDENEK Bezhotovostní

příjem

30.05.2016 100,00 CZK 1712819043 / 0800 Ondřej Purchart - členský

příspěvek2015/2016

Purchart Ondřej Bezhotovostní

příjem

30.05.2016 150,00 CZK 670100-2210363482 /

6210

K. PACOVSKÝ ČLENSKÝ

PŘÍSPĚVEK

KAREL PACOVSKY Bezhotovostní

příjem

29.05.2016 100,00 CZK 2400296807 / 2010 Petr Píša členský příspěvek Petr Píša členský

příspěvek

Platba

převodem

uvnitř banky

14.05.2016 -105,00 CZK 2084278083 / 0800 proplacení - tisk proplacení - tisk Bezhotovostní

platba

14.05.2016 -428,00 CZK 3398807309 / 0800 Faktura č. 1650437 Faktura č. 1650437 Bezhotovostní

platba

12.05.2016 -2 239,00 CZK 2084278083 / 0800 proplacení - narozeniny proplacení -

narozeniny

Bezhotovostní

platba

12.05.2016 -250,00 CZK 85631011 / 0100 Bezhotovostní

platba

22.03.2016 250,00 CZK 1245208015 / 3030 Dagmar Gkountisova, za

Pripravny Kurz

Viliam Džama Bezhotovostní

příjem
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09.03.2016 -968,00 CZK 2084278083 / 0800 proplacení tisků proplacení tisků Bezhotovostní

platba

09.03.2016 -121,00 CZK 85631011 / 0100 Faktura č. 111-033-1611000411 Faktura č.

111-033-1611000411

Bezhotovostní

platba

09.03.2016 -260,00 CZK 3398807309 / 0800 Faktura č. 1650253 Faktura č. 1650253 Bezhotovostní

platba

28.02.2016 -556,00 CZK 3398807309 / 0800 Faktura č. 1650191 Faktura č. 1650191 Bezhotovostní

platba

28.02.2016 -869,00 CZK 3398807309 / 0800 Faktura č. 1650183 Faktura č. 1650183 Bezhotovostní

platba

28.02.2016 -400,00 CZK 670100-2205790383 /

6210

Laelia flava Laelia flava Bezhotovostní

platba

27.01.2016 -798,00 CZK 3398807309 / 0800 Platba za plakáty -

akce s FEM UK

Bezhotovostní

platba

18.01.2016 -2 733,39 CZK 1007826002 / 2700 Bezhotovostní

platba

17.01.2016 -4 401,00 CZK 107-5150760227 / 0100 Obscura - proplácení tisku Obscura -

proplácení tisku

Bezhotovostní

platba

17.01.2016 -528,00 CZK 3398807309 / 0800 Faktura č. 1650036 Faktura č. 1650036 Bezhotovostní

platba

17.01.2016 -500,00 CZK 255065957 / 0300 DPP Obscura DPP Obscura Bezhotovostní

platba

17.01.2016 -1 000,00 CZK 1584834133 / 0800 DPP Obscura DPP Obscura Bezhotovostní

platba

12.01.2016 -121,00 CZK 85631011 / 0100 Bezhotovostní

platba

15.12.2015 16 436,00 CZK vklad seznamovaci

kurz 2015

Vklad v

hotovosti

30.11.2015 -328,50 CZK 3398807309 / 0800 Tisk plakátů - Žena

a náboženství

Bezhotovostní

platba

13.11.2015 100,00 CZK 193094401 / 0600 Členský příspěvek na ak. rok

2015/2016, Anna Fišerová

FIŠEROVÁ ANNA Bezhotovostní

příjem

06.11.2015 200,00 CZK 266348397 / 0300 Anna Libanska, Josef

Ricar,clenske poplatky 2015/16

LIBANSKA ANNA Bezhotovostní

příjem

26.10.2015 -250,00 CZK 257154662 / 0300 Tisk diplomů - Seznamovací kurz

2015

Tisk diplomů -

Seznamovací kurz

2015

Bezhotovostní

platba

26.10.2015 100,00 CZK 1402509015 / 3030 Členský příspěvek (2015/16),

Jelínek Martin

Martin Jelínek Bezhotovostní

příjem

26.10.2015 -20,00 CZK Fee - Prague ISHA Fee - Prague ISHA Poplatek

26.10.2015 -2 073,25 CZK CH7809000000912651760

/ POFICHBEXXX

Fee - Prague ISHA Platba

cizoměnová

či zahraniční

12.10.2015 100,00 CZK 670100-2212634354 /

6210

STRANICKÝ ČLENSKÝ

POPLATEK ZA AKADEMICKÝ

ROK 2015/2016. VĚČNÁ SLÁVA

RED FFABULE.

VLASTIMIL

KRISTAN

Bezhotovostní

příjem

11.10.2015 -2 242,00 CZK 0454950043 / 0800 Cestovní náhrady - Seznamovací

kurz 2015

Cestovní náhrady -

Seznamovací kurz

2015

Bezhotovostní

platba

09.10.2015 -2 760,00 CZK 84735011 / 0100 Ubytování Ernst-Dieter Hehl 11. -

14. 5. 2015

Ubytování Ernst-

Dieter Hehl 11. - 14.

5. 2015

Bezhotovostní

platba

05.10.2015 150,00 CZK 2248252083 / 0800 Justýna Neuhortová, členský

poplatek LS15, ZS15, LS16

Neuhortová Justýna Bezhotovostní

příjem
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01.10.2015 5 000,00 CZK 2900591239 / 2010 Projektové řízení LS 2015 (dar):

od SF FF UK, z. s., IČ: 14891158

pro FFABULA, IČ: 22869476

Projektové řízení LS

2015 (dar): od SF

FF UK, z. s., IČ:

14891158 pro

FFABULA, IČ:

22869476

Platba

převodem

uvnitř banky

30.09.2015 -2 440,00 CZK výroba placek Výběr v

hotovosti

30.09.2015 10 000,00 CZK vrácení rezervy na

seznamovací kurz

Vklad v

hotovosti

30.09.2015 630,00 CZK 43-8216510217 / 0100 SEZNAMOVAK-PREPLATEK

DOPRAVA

BABIČKA MARTIN Bezhotovostní

příjem

29.09.2015 -9 600,00 CZK 981356329 / 0800 Doplatek za

pronájem penzionu

Krakonoš na

Seznamovací kurz

25. 9. - 27. 9.

Bezhotovostní

platba

25.09.2015 -10 000,00 CZK rezerva na

seznamovací kurz

Výběr v

hotovosti

25.09.2015 900,00 CZK 1391153016 / 3030 Seznamovák Dominik Vachuda Bezhotovostní

příjem

25.09.2015 900,00 CZK 2574461163 / 0800 poplatek za seznamovací kurs-

Jan K. Černý

Černý Jan Karel Bezhotovostní

příjem

24.09.2015 -222,50 CZK 2207852023 / 0800 Tisk plakátů

Obscura

Bezhotovostní

platba

24.09.2015 -41 600,00 CZK 981356329 / 0800 Platba za pobyt 65

osob - Seznamovací

kurz Spolek

studentů historie FF

UK 25.-27.9. 2015

Bezhotovostní

platba

24.09.2015 900,00 CZK Tereza Sanetrnikova

seznamovak

Vklad v

hotovosti

23.09.2015 900,00 CZK 2285597013 / 0800 Skořepa (3.roč. HES) Skořepa Václav Bezhotovostní

příjem

23.09.2015 900,00 CZK 7324175001 / 5500 David Juřička, zaplacení

seznamováku

David Juřička Bezhotovostní

příjem

23.09.2015 900,00 CZK 43-8216510217 / 0100 SEZNAMOVACI KURZ BABIČKA MARTIN Bezhotovostní

příjem

23.09.2015 900,00 CZK 160987123 / 0300 posta 127028 21.09.2015 c

1021A D E L AYELI*SKOVA

CESKA POSTA,

S.P.

Bezhotovostní

příjem

22.09.2015 -151,00 CZK 1075150760227 / 0100 Proplacení

zaplacení domény

OBSCURA

Bezhotovostní

platba

22.09.2015 720,00 CZK 43-3807870297 / 0100 MOJSL MOJSL JAROSLAV Bezhotovostní

příjem

22.09.2015 900,00 CZK 747050153 / 0800 Bylinský: Seznamovací kurz

2015

Bylinský Vladimír Bezhotovostní

příjem

21.09.2015 -1 000,00 CZK 1584834133 / 0800 Grafické zpracování

a sazba časopisu

Obscura

Bezhotovostní

platba

21.09.2015 -17 022,00 CZK 43-8216510217 / 0100 Cesta pro účastníky

seznamováku tam a

zpět - proplacení

Bezhotovostní

platba

21.09.2015 900,00 CZK 2459959003 / 0800 Matěj Čermák, nyní 2. ročník

HES

Čermák Matěj Bezhotovostní

příjem
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21.09.2015 900,00 CZK 587687023 / 0800 uhrazení seznamováku - Josef

Šanc

Šanc Josef Bezhotovostní

příjem

21.09.2015 900,00 CZK 35-4818290217 / 0100 BIELKOVÁ

ANDREA

Bezhotovostní

příjem

18.09.2015 120,00 CZK 2204981153 / 0800 seznamovací kurz Bílý Potok,

Karolína Bukovská, doplatek za

cestu TAM

Bukovská Karolína Bezhotovostní

příjem

18.09.2015 720,00 CZK 1712819043 / 0800 Ondra Purchart - Seznamovák Purchart Ondřej Bezhotovostní

příjem

18.09.2015 780,00 CZK 2204981153 / 0800 seznamovací kurz Bílý Potok,

Karolína Bukovská

Bukovská Karolína Bezhotovostní

příjem

17.09.2015 900,00 CZK 2281087163 / 0800 Vopat Vopat Aleš Bezhotovostní

příjem

17.09.2015 900,00 CZK 43-4249140277 / 0100 BURES BUREŠOVÁ DANA Bezhotovostní

příjem

17.09.2015 900,00 CZK 710560133 / 0800 Uhrová Uher Tomáš Bezhotovostní

příjem

16.09.2015 900,00 CZK 107-7367380267 / 0100 LAVICKY SEZNAMOVACI

POBYT LAVICKY

LAVICKÝ TOMÁŠ Bezhotovostní

příjem

16.09.2015 900,00 CZK 107-5063080207 / 0100 PE- SEZNAM.KURZ VS JIRSAK SEIDELOVÁ

HELENA

Bezhotovostní

příjem

16.09.2015 900,00 CZK 2110713932 / 2700 Spejchalová JIŘĺ SPEJCHAL Bezhotovostní

příjem

16.09.2015 900,00 CZK 726085103 / 0800 platba seznamovák Otmar Beneš Benešová Irena,Mgr. Bezhotovostní

příjem

16.09.2015 900,00 CZK 1285870193 / 0800 Maixnerova Monika Maixnerová Jana Bezhotovostní

příjem

16.09.2015 900,00 CZK 2789608003 / 0800 Aleš Teichman Teichman Aleš Bezhotovostní

příjem

16.09.2015 900,00 CZK 855113123 / 0800 Poš POSOVA EVA Bezhotovostní

příjem

16.09.2015 900,00 CZK 191550936 / 0600 BEČVÁŘ JAN Bezhotovostní

příjem

16.09.2015 900,00 CZK 575076233 / 0300 Matej Golan seznamovaci kurz GOLAN LUBOR Bezhotovostní

příjem

16.09.2015 900,00 CZK 253046015 / 0300 Penize na seznamovak Adam

Dusak

DUSAK ADAM Bezhotovostní

příjem

16.09.2015 900,00 CZK 172496604 / 0300 Marusak Vit MARUSAKOVA

IVETA

Bezhotovostní

příjem

15.09.2015 900,00 CZK 514914133 / 0800 Procházková Lucie -

seznamovací kurz Bílý potok

Procházka Michal Bezhotovostní

příjem

15.09.2015 900,00 CZK 670100-2210843881 /

6210

TŘÍSKA PAVEL TRISKA Bezhotovostní

příjem

15.09.2015 900,00 CZK 2677562063 / 0800 Mrázek Mrázek Cyril Bezhotovostní

příjem

15.09.2015 900,00 CZK 247471146 / 0300 Drlikova DRLIKOVA

VERONIKA

Bezhotovostní

příjem

14.09.2015 900,00 CZK 870763183 / 0800 Neřold Neřold Petr Bezhotovostní

příjem

14.09.2015 900,00 CZK 1716469183 / 0800 Jakub Izdný Izdný Jakub Bezhotovostní

příjem

14.09.2015 900,00 CZK 1402509015 / 3030 Jelínek Martin Jelínek Bezhotovostní

příjem

14.09.2015 900,00 CZK 1395028028 / 3030 Václav Louda Bezhotovostní

příjem
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14.09.2015 900,00 CZK 670100-2212634354 /

6210

SEZNAMOVAK VTK VLASTIMIL

KRISTAN

Bezhotovostní

příjem

14.09.2015 50,00 CZK 670100-2212634354 /

6210

STRANICKY CLENSKY

POPLATEK ZA LS 2014/2015

VLASTIMIL

KRISTAN

Bezhotovostní

příjem

14.09.2015 900,00 CZK 2189993083 / 0800 Košátková Anna Bezhotovostní

příjem

14.09.2015 900,00 CZK 917025023 / 0800 Šulc Šulc Jan,PhDr. Bezhotovostní

příjem

14.09.2015 900,00 CZK 43-5549270297 / 0100 KRECEK PAVEL KŘEČEK MICHAL Bezhotovostní

příjem

14.09.2015 900,00 CZK 2071210207 / 0100 HARTMANNOVA HARTMANNOVÁ

ZDEŇKA A

Bezhotovostní

příjem

14.09.2015 900,00 CZK 1204300018 / 3030 Fuksa Jiří Fuksa Bezhotovostní

příjem

11.09.2015 900,00 CZK 553944183 / 0800 MARTIINKOVAI MARTINEK

ZDENEK PHDR

Bezhotovostní

příjem

10.09.2015 900,00 CZK 1262118011 / 3030 Vater, zaplaceni seznamovacího

kurz

Klaus Vater Bezhotovostní

příjem

10.09.2015 900,00 CZK 19-7116720247 / 0100 NOVOTNY NOVOTNÝ PETR Bezhotovostní

příjem

09.09.2015 900,00 CZK 615777 / 5500 Doubková Kateřina Ing. Monika

Doubková

Bezhotovostní

příjem

09.09.2015 900,00 CZK 264162521 / 0300 Holecek HOLECEK

KAJETAN

Bezhotovostní

příjem

08.09.2015 900,00 CZK 2109665507 / 2700 Platba kurzu od Štěpánk y

Kopřivové

ŠTĚPÁNKA

KOPŘIVOVÁ

Bezhotovostní

příjem
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