
Zápis z valné hromady SSH FF UK 20.10.2022

I. Úvod a představení programu

▪ Valná hromada byla zahájena v 19:52 předsedou spolku Vjačeslavem Glazovem.

▪ Program promítnut, přečten a okomentován předsedou

▪ Přítomno je 58 členů

II. Schválení programu

▪ Hlasování – program schválen optickou většinou

III. Schválení výše členských poplatků na následující akademický rok

▪ Výše členského poplatku ve výši 50 Kč na semestr na rok 2022/23 byla schválena optickou

většinou

IV. Představení činnosti spolku za minulý rok a schválení výroční zprávy

▪ Předseda spolku zahajuje představení výroční zprávy (viz výroční zprávu spolku za AR 2021/22)

- Poděkování členům spolku, že nejsou fašisti

▪ Bilancování uskutečněných akcí a jejich vlivu na příznivý vývoj členské základny

▪ Výbor je tímto na přání předsedy zapsán do análů jako Kripl výbor

▪ Poděkování výboru za jeho činnost

▪ Předseda ukončil svůj projev zvoláním: „Sláva Ukrajině, sláva FFabule!“

▪ Kolega Panocha z pozice člena výboru shrnuje socializační aktivity spolku v uplynulém roce

- Apel na další výbor ve věci konání exkurzí

- Vyzdvižení pozitivní role kolegy Miloše Hrůzy v zapojování studentů prvních a druhých

ročníků do spolkové činnosti

- Návrh větší spolupráce s jinými spolky

▪ Předseda přebírá slovo bodem o naučných a populárně-naučných akcích spolku

- Kritický klub (poděkování Matěji Moravanskému, Elišce Farové a kolegyni z FSV)

- Exkurze do muzeí (poděkování Ondřeji Crhákovi)

- Výjezdní exkurze (Sázava a Liberec – zde poděkování Jakubu Vrbovi a Vojtěchu Bujárkovi)

- Přednášky (poděkování Marku Jandákovi a Petře Košťálové za přednášku o arménské

genocidě)

- Představení učebnice od Nakladatelství Fraus a dvou knih (Rehabilitovat Marxe – silný ohlas

v mediálním prostoru; Trh bez přívlastků)

- Představení studentské práce (přednesla Petra Hanáková)

- Filmový klub (pět filmů s odborným výkladem, poděkování Vjačeslavu Glazovovi za vedení)



- Spolkohraní (upravený koncept z doby lockdownů) a spolupořádání DeskoFFek (spolupráce

se Stradou)

- Nový koncept: setkání se zájemci o navazující magisterské studium – apel na další výbor, aby

se to propříště pořádalo společně napříč ústavy

- Úvody do literatury (Marek Panocha), tip pro příští výbor – upustit od hybridní formy konání,

preference osobního setkání s účastníky

▪ Eliška Farová z pozice místopředsedkyně hovoří o vztazích spolku s fakultou a jejími strukturami

- Komunikace s řediteli ústavů byka přátelská a přinesla nové podněty a příležitosti ke

spolupráci.

- Schůzka s děkankou (pochválila spolek a ocenila jeho kontinuitu, zmínila možnost využít

nové prostory v Kampusu Hybernská pro spolkovou činnost)

- Problematická práce na grantech (spolek čerpal grant z Nadačního fondu UK v rámci výzvy

Studenti proti pandemii, který umožnil zkvalitnění akcí, ale zároveň představoval spoustu

práce a zdlouhavou a místy problematickou komunikaci s fakultou)

▪ Členka výboru Klára Brtková referuje o přípravných kurzech, poděkování jménem výboru

hlavním organizátorům (Michal Cáp, Ondřej Crhák, Marek Panocha, Veronika Koďousová, Jan

Dvořák)

- Součástí byla i exkurze

- Hybridní forma (použití MS Teams)

- Návrh finančních balíčků pro organizátorský tým se záměrem udržení dlouhodobě vysoké

kvality a kontinuity organizace kurzů

▪ Marek Panocha z výboru spolku pokračuje zmínkou o seznamovacím kurzu

- Oceňuje spolupráci s více organizátory (úzká spolupráce s Karolínou Padělkovou a Eliškou

Farovou)

- Mimořádnost letošního ročníku: bezprecedentně vysoký počet účastníků, pro příště je ke

zvážení omezení počtu organizátorů.

- Poděkování Šimonu Vobořilovi za organizaci dopravy.

▪ Lucie Dvořáková zodpovídající ve výboru za propagaci spolku vyzdvihuje úspěšnou reprezentaci

spolku navenek i propagaci jeho činnosti směrem k jeho členům a potenciálním zájemcům

- Dále zmiňuje nový spolkový merch, který se letos podařilo dát k dispozici (úderník Miloš

Hrůza oceněn za lámání rekordů při plackovacích brigádách)

- Spolková propagace za uplynulý rok vyhodnocena jako nadmíru úspěšná

- Sociální sítě spolku dobře spravovány a zaznamenaly růst.

▪ Eliška Farová hovoří o dění v časopise Obscura

- Obscura BUDE!

- Poděkování odcházející redaktorce Karolíně Švandové za odvedenou práci



- Eliška Farová avizuje svůj plánovaný odchod z pozice šéfredaktorky a tímto vyzývá případné

zájemce k zaujetí tohoto postu

- Webové stránky BUDOU!

- Soutěž Pište dějiny; uskutečnil se již třetí ročník, poděkování Cyrilu Mrázkovi

▪ Hospodáři spolku Marek Panocha a Miroslav Vašík referují o financích

- Bilancují výdaje a příjmy spolku, spolek je stále v plusu

- Letos se věnovalo podstatně více prostoru pro investice (spolkový notebook, oslava

narozenin spolku, pomoc Ukrajině, nákup seznamovákového “kufru” se základními

potřebami…)

- Doporučení pro budoucí výbor, že obsazení pozice pokladníka spolku dvěma lidmi se

osvědčilo a je to funkční model

- Předseda doplňuje, že nejsme výdělečný spolek

▪ Hlasování o schválení výroční zprávy – schválena optickou většinou

V. Představení revizní zprávy

▪ Kateřina Projsová za disciplinární komisi představuje činnost kontrolního orgánu spolku

v uplynulém roce

- Poděkování ostatním členkám komise (Karolína Padělková, Karolína Švandová)

- Stanovy potřebují revizi, komise a výbor se v této věci sešly a podchytily problematické body

- Postihy za neplacení členských příspěvků za AR 2018/19 a 2021/22 jsou v řešení

- Problém elektronických přihlášek za dobu lockdownu, je potřeba je odevzdat fyzicky

- Zmiňuje zřízení funkce ombudsmanky na fakultě, na kterou je možné se obrátit v případě

sexuálního obtěžování apod.

- Ve věci hospodaření spolku nemá disciplinární komise žádných výhrad a oceňuje práci obou

pokladníků/hospodářů

▪ Kopie revizní zprávy jsou dány k dispozici pro nahlédnutí

VI. Návrh na udělení čestného členství

▪ Předseda vyzývá k předložení návrhů na čestné členství

▪ Michal Cáp navrhuje Otmara Beneše za dlouhodobé působení při pořádání akcí spolku a práci na

seznamovacích kurzech

- Hlasování: 2 hlasující se zdrželi, 56 pro

- Otmar Beneš je tímto prohlášen čestným členem spolku

▪ Jonáš Vicherek navrhuje Jindřicha Šavela za „duchovní přínos“

- Michal Cáp o tom chce diskutovat: omlouvá se, že bude skeptický, ale zásadně s tím

nesouhlasí a problematizuje „duchovní přínos“ jako těžko kvantifikovatelnou zásluhu.

- Hlasování: pro 7, proti 20, zdrželo se 31 hlasů



- Jindřich Šavel nebyl prohlášen čestným členem spolku

▪ Martin Jelínek navrhuje Vjačeslava Glazova za dlouhodobou činnost, dobrý výkon funkce

předsedy a „za to, že je [všichni víme co]“

- Hlasování: 55 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 3

- Vjačeslav Glazov prohlášen čestným členem spolku

- Sláva děkuje slovy, že to nečekal

▪ Vjačeslav Glazov navrhuje Karolínu Švandovou za přínos v době pandemie, kdy významně

působila ve výboru spolku

- Hlasování: 52 hlasů pro, proti 0, zdrželo se 6

- Karolína Švandová prohlášena čestnou členkou spolku

▪ Marek Panocha navrhuje Vlastimila Součka za umožnění konání seznamovacích kurzů v penzionu

Krakonoš

- Hlasování: pro je 56 hlasů, proti 0, zdrželi se 2

- Pan Souček prohlášen čestným členem spolku

▪ Lucie Dvořáková navrhuje Pavla Kovaříka za dlouhodobé působení na seznamovacích kurzech a

rozsévání deprese mezi prváky

- Hlasování: 29 pro, proti 0, zdrželo se 29

- Vyhodnocení výsledku hlasování bude předáno příští disciplinární komisi

VII. Krátká pauza

▪ Pauza vyhlášena ve 20:58, konec pauzy ve 21:15

▪ Chlebíčky byly rovným dílem přerozděleny

▪ 21:15 předseda ohlašuje pokračování valné hromady

VIII. Zvolení hlasovací komise

▪ Návrhy:

- Martin Jelínek navrhuje Ondřeje Crháka, ten přijímá

- Ondřej Crhák navrhuje Michala Cápa, ten přijímá

- Marek Panocha navrhl Martina Jelínka, ten přijímá

- Ladislav Říha navrhl Otmara Beneše, ten přijímá

- Volební komise v tomto složení byla zvolena optickou většinou

▪ Volební komise ze svého středu zvolila Martina Jelínka za svého předsedu

▪ Martin Jelínek následně seznamuje plénum s procedurou volby do orgánů spolku

IX. Volba předsedy/předsedkyně

▪ Martin Jelínek otevírá prostor pro nominování kandidátů na post předsedy/předsedkyně spolku



- Vjačeslav Glazov nominuje Lucii Dvořákovou a ta nominaci přijímá

- Klára Zelinková nominuje Alžbětu Bendovou, která nominaci odmítá

- Žádný další kandidát/kandidátka se nehlásí ani nebyl nominován

- Lucie Dvořáková se představuje plénu (seznamovací kurzy, socializační akce, propagace

spolku, zápisy ze zasedání, krevní závazek), následně vytyčila novelizaci stanov jako hlavní

závazek, který by ráda v nadcházejícím volebním období splnila.

▪ Martin Jelínek otevírá prostor pro dotazy pro kandidátku a připomíná pravidla volby, poté jsou

přítomní vyzváni k vlastní volbě

▪ Hlasování ukončeno, volební komise přistupuje k počítání odevzdaných volebních lístků

▪ Volební komise ohlásila výsledek volby:

- Odevzdáno bylo 56 hlasovacích lístků, 6 neplatných

- Pro Lucii Dvořákovou: 50 platných hlasů

- Lucie Dvořáková se tímto stává novou předsedkyní spolku a ohlašuje nástup tvrdé linie

X. Volba místopředsedy/místopředsedkyně

▪ Martin Jelínek otevírá prostor nominace

- Eliška Farová nominuje Marka Panochu, který nominaci přijímá

- Marta Harasimowicz navrhuje Elišku Farovou, ta s díky odmítá

- Miloš Hrůza nominuje Markétu Proškovou, ta odmítá

- David Malaťák nominuje Matyáše Hatchera, přijímá

- Prokop Němeček nominuje Miloše Hrůzu, odmítá

▪ Kandidáti představují sebe a svůj program

- Marek Panocha (seznamovací a přípravné kurzy, socializační akce, pokladník)

- Matyáš Hatcher (prvák, nabízí svůj čas a zkušenosti ze střední školy)

▪ Předseda volební komise vyzývá k volbě

▪ Hlasování ukončeno, volební komise přistupuje k počítání odevzdaných volebních lístků

▪ Volební komise ohlásila výsledek volby:

- Odevzdáno bylo 57 hlasovacích lístků, 0 neplatných

- Pro Marka Panochu 53 hlasů

- Pro Matyáše Hatchera 4 hlasy

▪ Místopředsedou spolku je zvolen Marek Panocha a využívá prostor pro krátký proslov, v němž

ohlašuje perzekuci 4 prozatím anonymních osob.

XI. Volba výboru

▪ Martin Jelínek připomíná pravidla volby a otevírá nominace

- Tomáš Kotrouš navrhuje Sabinu Millerovou; přijímá



- Eliška Farová navrhuje Daniela Šťastného; přijímá

- Karolína Padělková nominuje Martina Wolfa; přijímá

- Miroslav Vašík nominuje Kateřinu Projsovou; přijímá

- Marek Panocha nominuje Kláru Novákovou; přijímá

- Lucie Dvořáková navrhuje Prokopa Němečka, Markétu Proškovou a Reginu Königovou;

všichni tři přijímají

▪ Kandidáti se postupně představují plénu

- Sabina Millerová nabízí své zkušenosti ze střední školy.

- Daniel Šťasný zmiňuje jako nejsilnější bod svého programu meziuniverzitní spolupráci s

MUNI.

- Martin Wolf  hodlá “utopit FFabulu v kultuře” a zmiňuje svou účast na seznamovacích

kurzech.

- Kateřina Projsová nabízí teror a zmiňuje vedení DK a spolusprávu spolkového Instagramu.

- Klára Nováková vyzdvihuje své zkušenosti ze seznamovákové byrokracie, které hodlá využít

ve prospěch spolku.

- Prokop Němeček je ochoten dát spolku čas a energii a ty, kteří by se ho rozhodli volit, nazývá

nelichotivými synakdochami.

- Markéta Prošková nikoho nenutí, aby ji volil, ale vítá každý hlas. Navazuje na své zkušenosti

ze střední školy.

- Regina Königová nabízí spolku svůj čas, energii a elán. Navazuje na své zkušenosti ze střední

školy.

▪ Dotazy:

- Klára Nováková zodpovídá dotaz Karolíny Padělkové, zda je tým Edward, nebo tým Jacob

(je tým Edward)

- Dvouoboroví kandidáti odpovídají na otázku, jak chtějí zúročit dvouobor pro spolek

▪ Předseda volební komise vyzývá k odevzdání hlasovacích lístků

▪ Hlasování ukončeno, volební komise přistupuje k počítání odevzdaných volebních lístků

▪ Volební komise ohlásila výsledek volby:

- Odevzdáno bylo 55 hlasovacích lístků, všechny odevzdané lístky jsou platné

- Zvoleni byli:

- Martin Wolf (38 hlasů), Daniel Šťastný (29) a Klára Nováková (35) se stávají členy výboru

XII. Volba disciplinární komise

▪ Nominace:

- Karolína Švandová nominuje Karolínu Padělkovou: přijímá



- Ladislav Říha nominuje Miroslava Vašíka: přijímá

- Eliška Farová nominuje Kateřinu Projsovou: přijímá

- Lucie Dvořáková nominuje Vojtěcha Šimáka: přijímá

- Karolína Padělková nominuje Vjačeslava Glazova: přijímá

- Jonáš Vicherek nominuje Elišku Farovou: odmítá

- Jakub Izdný nominuje Miloše Hrůzu: přijímá

- Marta Harasimowicz nominuje Lucii Kurusovou: odmítá

▪ Kandidáti se představují v pořadí, ve kterém byli nominováni

- Karolína Padělková považuje za nejdůležitější byrokratický totalitarismus, dokončení

novelizace stanov a prevenci sexuálního obtěžování.

- Miroslav Vašík se odkazuje na své letité zkušenosti se spolkem, v němž zastával mj. roli

pokladníka.

- Kateřina Projsová opět nabízí teror.

- Vojtěch Šimák odkazuje na svou dlouholetou aktivitu ve spolku a vyjadřuje přání, že by rád

přestal jen brát a začal i dávat.

- Vjačeslav Glazov navazuje na svůj předchozí mandát předsedy spolku.

- Miloš Hrůza dal bezobsažností svého projevu jasně najevo, že nechce být zvolen.

▪ Předseda volební komise vyzývá k odevzdání hlasovacích lístků

▪ Hlasování ukončeno, volební komise přistupuje k počítání odevzdaných volebních lístků

▪ Volební komise ohlásila výsledek volby:

- odevzdáno 51 hlasů, všechny platné

- zvoleni byli: Karolína Padělková (45 hlasů), Vjačeslav Glazov (42) a Vojtěch Šimák (33)

▪ předseda volební komise předává řízení valné hromady nové předsedkyni Lucii Dvořákové, která

přechází ke zbývajícím bodům programu

XIII. Závěr

▪ Lucie Dvořáková ve 23:03 uzavírá valnou hromadu a přerušuje tak sentimentální chvilku Jakuba

Izdného.

▪ Valná hromada je zakončena společným zpěvem písně Stánky za kytarového doprovodu Tomáše

Matyse.

XIV. Různé

● Nebylo žádných dalších dotazů ani připomínek

Za SSH FF UK

Lucie Kurusová


