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Zápis z jednání představenstva klubu 
ze dne 27. 11. 2017 

Přítomní členové 
● Pavel Valach (předseda) 
● Jiří Kapoun (místopředseda) 
● Kristýna Poláková (zástupce DEJ) 
● Jan Mára (zástupce SIN), po chvíli však utekl 
● Ivana Šetmaňuková 

Program 
● Schválení programu schůze 
● Schválení zápisu z předchozí schůze 
● Zprávy od zástupců koleje 
● IP členství 
● Čerpání ze 4Kč fondu 
● Co s televizí? 
● Hřiště 
● Schválení rozpočtu na Buben Games 
● Nákup veslovacího trenažeru 
● Zhodnocení výjezdního zasedání 
● Různé 

Zahájení schůze 
Schůze byla zahájena v 19:10. 

Schválení programu schůze 
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve výše uvedeném znění. 

Pro 5, Proti 0, Zdrželo se 0 

Schválení zápisu z předchozí schůze 
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané 6. 6. 2017 ve znění 
zaslaném na Slack 14. 11. 2017 11:09. 

Pro 5, Proti 0, Zdrželo se 0 
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Zprávy od zástupců koleje 
30. 11. budou revize elektrospotřebičů. 

Na Dejvické jsou problémy s teplou vodou. 

Dejvičáci si založili FB skupinu. 

IP členství 
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje IP Členství v klubu Sincoolka se zapracovanými 
připomínkami. 

Pro 5, Proti 0, Zdrželo se 0 

Čerpání ze 4Kč fondu 
Adam Mitrenga má nápad pořídit na kolej sodomat jako mají třeba na FSv. Uvidíme, co se dá 
dělat. 

Na Dejvický dosluhuje vysavač a žehlička. Mohli bychom to koupit z fondu, ale taky by si to moh 
koupit SÚZ sám. Uvidíme. Každopádně to ale bude nejspíš na dýl, takže bychom tam zatím 
mohli půjčit žehličku klubovou. A až koupíme vysavač, tak klidně i ten. 

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje dočasné umístění žehličky na vrátnici Dejvické koleje 
k užívání ubytovanými na Dejvické koleji do vyřešení situace se žehličkou SÚZem. 

Pro 4, Proti 0, Zdrželo se 0 

Co s televizí? 
Stojí to na Vláďovi. Bylo by fajn, kdyby si to vzal na starosti někdo jinej. 

Vezme si to na starosti Kačka Němcová a David Folwarczný. 

Hřiště 
Bere si na starosti Jan Pospíšil a Tomáš Zdarsa. 

Představenstvo klubu Sincoolka má zájem na vybudování sportovního hřiště na dvoře 
Sinkuleho koleje. 

Pro 4, Proti 0, Zdrželo se 0 

Schválení rozpočtu na Buben Games 
29. listopadu budou zimní Buben Games. Je potřeba zhruba 3 200 Kč na ceny. 

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na akci Buben Games ve výši 4 000 Kč. 
Správcem rozpočtu se ustanovuje Ivana Šetmaňuková. 

Pro 4, Proti 0, Zdrželo se 0 
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Nákup veslovacího trenažeru 
Concept 2D, stojí 28 190 Kč. 

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup veslovacího trenažeru CONCEPT 2 D s 
rozpočtem ve výši 30 000 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje Martin Květoň. 

Pro 4, Proti 0, Zdrželo se 0 

Zhodnocení výjezdního zasedání 
Bylo to na hovno. 

Ne, nebylo, dělám si srandu. Ale příště radši pojedem bez instruktorů. 

Různé 
Nic, co by stálo za zvěčnění. 

Ukončení schůze 
Schůze byla ukončena v 21:36. 

 

Zapsal Jiří Kapoun 

 

Schváleno na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 3. 4. 2018. 
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