
Praxis

Zápis z valné hromady
konané dne 24. 10. 2017

v místnosti č. 209 na hlavní budově
Filozofické fakulty UK v Praze

Přítomno členů:  21 (jeden později odešel)
Hosté: 1
1. Úvod:
Předseda Jakub Kovařík zahájil valnou hromadu, načež doc. Kolman přednesl velmi
zábavnou úvodní řeč. Je přítomno 12 členů a členek ze 17 (za minulý rok). Nejprve
disciplinární komise suspendovala členství členům, kteří v minulém roce nezaplatili členský
příspěvek za rok 2016/17. Následně předseda Jakub Kovařík představil přítomným členům
její program. Program byl přijat jednomyslně (tj. 12 ze 12).

1) Suspendování členství těm členům, kteří nezaplatili členský poplatek. Poplatek bude možné
zaplatit ještě na místě.
2) Prezentace výroční zprávy za rok 2016/17. 
3) Prezentace finanční zprávy spolku.
4) Prezentace revizní zprávy disciplinární komise.
5) Přijímání nových členů do spolku.
6) Volba nového výboru spolku.
7) Volba disciplinární komise.
8) určení data 1. výboru
9) pozvánka na plánované akce

2. Prezentace výroční zprávy:
Etablovali jsme se jako nejúspěšnější spolek na fakultě. Podařilo se prohloubit spolupráci s ústavem.

V průběhu roku rezignovala jedna členka výboru. Bylo nám dáno více prostoru k propagaci spolku.

Pomáhali jsme při propagaci akcí tzv. kreativní laboratoře. Letos jsme nedělali tolik společných akcí se

spolky. Nicméně se podařilo navázat další kontakty s jinými filosofickými spolky.

Schválení výroční zprávy za rok 2016/17: Pro:0, Proti:0, Pro po zapracování formálních
připomínek: 12 Zdržel se: 0

3. Prezentace finanční zprávy
Poté Radka Hápová přečetla finanční zprávu spolku. Finanční kondice spolku je velice dobrá.
Máme na účtu něco přes 12 000.

Schválení finanční zprávy za rok 2016/17: Pro:0, Proti:0, Pro po zapracování formálních
připomínek: 12 Zdržel se: 0



4 Prezentace revizní zprávy disciplinární komise.

Poté předseda disciplinární komise Richard Cisler představil revizní zprávu. Vyzdvihl množství akcí.

Vyloučili minulý rok 6 členů a členek. Přijali nově 9 studentů a studentek. Měli jsme 26 členů a

členek. Fungování výboru bylo nedobré. Dobrá finanční situace spolku. Dobrá byla i spolupráce s

ústavem. Na naše akce chodí mnoho lidí i  jiných fakult. Bylo by super mít programovou debatu.

Schválení revizní zprávy za rok 2016/17: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1

5) Přijetí nových členů a členek do spolku

Bylo přijato celkem 9 lidí.
Odešel jeden člen spolku.
Kvórum se mění na 20 členů a členek.

6) Volba nového výrobu spolku
Nejprve byla zvolena volební ve složení: David Pavlorek, Vojtěch Kinter, Michal Kubelka.
Michal Kubelka se stal předsedou volební komise.

Jediným kandidátem na předsedu spolku byl Tomáš Musil. Volební komise vyvíjela tlaky na
účast u voleb. Pro hlasoval 19 členů spolku. 1 se zdržel. Tomáš Musil byl zvolen předsedou
spolku.

Jedinou kandidátkou na místopředsedkyni spolku byla Simona Rasevova. Simona byla
zvolena s 19 hlasy. Zdržel se jeden člen/ka.

Do výboru spolku kandidovali Jiří Malzmuf, Václav Vidím, Šimon Herskovič, David Rozen,
Bára Vencálková. Do výboru byli zvoleni: Bára Vencálková (17 hlasů), David Rozen (12),
Václav Vidím (12). Nezvolen byl Šimon Herskovič (6 hlasů) Jiří Melzmuf (12). Jiří Melzmuf
byl vyřazen losem.

7) Volba revizní komise

Do revizní komise kandidovali Jonáš Kreisinger, Jakub Kovařík, Richard Cisler a David
Bartáček. Do revizní komise byli zvoleni: Jakub Kovařík (19), Richard Cisler (18), Jonáš
Kreisinger (13). Do komise nebyl zvolen David Bartáček.

Václav Vidím mezitím rezignoval na svoji funkci ve výboru a navrhl do výboru jako člena Jiří
Melzmufa a kandidoval ještě David Bartáček. Jako poslední člen výboru byl zvolen Jiří
Melzmuf (15). Členem výboru nebyl zvolen David Bartáček (3). Dva členové se volby
zdrželi.



8) Určení data 1. výboru

Ve čtvrtek 2. listopadu v 19.00 v místnosti č. 2 (kancelář studentské rady).

9) Promo

Ve čtvrtek je debata o Open Accessu. Bude to dobrý. V pondělí je studentská přednáška. V
úterý bude Balibar (prezentace Násilí a civilita a něco o Spinozovi). Ve středu je workshop
Duch a Kost.


