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Zápis z jednání představenstva klubu 
ze dne 17. 12. 2017 

Přítomní členové 
● Pavel Valach (předseda) 
● Jiří Kapoun (místopředseda) 
● Kristýna Poláková (zástupce DEJ) 
● Jan Mára (zástupce SIN) 
● Ivana Šetmaňuková 
● Martin Květoň 
● Tomáš Zdarsa 

Program 
● Schválení programu schůze 
● Informace od zástupců kolejí 
● Jmenování Kačky vedoucí PR 
● Sodomat 
● Vánoční večírek 
● Tiskárna do LABu 
● Pravidla užívání počítačové sítě 
● Předpis o čerpání peněz 
● Provozní řád posilovny 
● Různé 

Zahájení schůze 
Schůze byla zahájena v 19:09. 

Schválení programu schůze 
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference 
17. 12. 2017 13:15. 

Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0 

Informace od zástupců kolejí 
Nějakej pokoj na DEJ má jenom jednu malou skříň na dvě lidi - chtělo by to s tím něco dělat. 
Kristýnka si vyřeší sama. 

Plánuje se oprava dvou kuchyněk a jedné sprchy na DEJ. 

Něco se děje na dvoře Dejvické koleje. Nikdo ale pořádně neví co. 
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Jmenování Kačky vedoucí PR 
Kačka Němcová je teď vedoucí. Gratulujeme. 

Jo a dostala klíč od Labu. 

Sodomat 
Sodomat bude. Fakt! 

Vánoční večírek 
Všechno vyřešeno, zbývá udělat výzdobu. 

Vezměte si hrneček a dáreček! 

Tiskárna do LABu 
Kupujeme novou tiskárnu. Proč? Protože potřebujeme oboustrannej tisk. A staré tiskárně se již 
kazí tiskový válec a došly nám náhradní tiskárny; další údržba stávající tiskárny by byla 
neekonomická.  

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup tiskárny OKI C542dn ve výši 6 
000 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje Ivana Šetmaňuková. 

Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0 

Pravidla užívání počítačové sítě 
Odstraněn odkaz na rámcová pravidla používání sítí SU, nahrazeno přímo pravidly používání 
sítě ČVUT. Explicitně zmíněna pravomoc administrátorů dočasně odpojit uživatele sítě v 
případě zjištění porušení pravidel, zbytek se předá disconnecterovi. Nyní také lze, v případě 
narušení bezpečnosti zařízení, odpojit jen konkrétní zařízení. Na to je třeba ovšem také upravit 
SINIS. 

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Pravidla užívání počítačové sítě ve znění zaslaném 
do konference představenstva 17. 12. 2017 21:03. 

Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0 

Předpis o čerpání peněz 
Předpis byl přepracován, byla zrušena možnost čerpání malých částek přímo členy 
představenstva a místo toho byl zaveden obecný rozpočet pro nákupy, které nelze zařadit pod 
žádnou další sekci. Jeho pravidla jsou jinak totožná jako pro ostatní rozpočty. Zpřesnila se 
pravidla pro čerpání rozpočtu a oznamování stavu. 

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka ve znění 
zaslaném do konference představenstva 17. 12. 2017 23:14. 

Pro 5, Proti 0, Zdrželo se 1 
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Provozní řád posilovny 
Byla oficiálně zakotvena možnost přístupu pomocí čipových karet, upraveny různé formulace. 
Vše nám šlo celkem hladce, objevilo se pouze pár neshod ohledně pořadí bodů v předpisu. 
Zanedlouho však bylo všechno jinak. 

Zjistili jsme, že předpis je součástí smlouvy o pronájmu prostor posilovny a s každou jeho 
změnou tedy musí být ke smlouvě podepsán dodatek. Na tom snad není nic tak zlého, říkali 
jsme si. Najednou jsme však zjistili hrozivou věc: interní přepis byl od chvíle podepsání smlouvy 
již minimálně jednou novelizován. Žádný dodatek smlouvy nicméně podepsán nebyl. V tuto 
chvíli tedy neprovozujeme posilovnou v souladu se smlouvou. 

Když jsme se to dozvěděli, všichni jsme zkoprněli. Co budeme teď dělat, napadlo nás hned. 
Urputně jsme se snažili najít nějaké řešení, to nás ale ne a ne napadnout. V celé místnosti byla 
cítit nervozita. 

Místo řešení však přichází zoufalost. Propadáme pocitům bezmoci a marnosti. Naše zoufalost 
se pomalu začíná přenášet i na ostatní. 

“To je konec!”, zakřičí zničehonic kdosi. Místností se začne šířit strach. Netrvá dlouho a v 
místnosti propukne panika. Všude se ozývá pláč. Lidé skáčou z oken. Mlčky sedíme a krčíce 
rameny sledujeme zmar, který jsme naší bezradností způsobili. 

Najednou však, jako blesk z čistého nebe, napadne kohosi spásná myšlenka: předpis prostě 
dokončíme, schválíme a potom ho pošleme vedoucí koleje, která problém vyřeší za nás. Pláč 
rázem utichne. Všichni se zarazí a přemýšlí. Následuje chvíle ticha. Lidé si vyměňují pohledy a 
každý čeká, jestli promluví někdo druhý. 

“No jo, to by šlo!”, ozve se nakonec odněkud. Na tvářích všech přítomných se zničehonic začne 
objevovat úsměv. Na pláč a sebevraždy už si najednou nikdo ani nevzpomene. Lidé ze začínají 
smát, dobrá nálada prostupuje multimediální místností. Všechny chmury jsou rázem pryč. 

Všeobecné veselí nakonec zarazí až Pavel, když, vstav rázně od stolu, burácivým hlasem 
pronese: “Tak to by stačilo! Je to přece schůze představenstva, ne? Nejsme na jarmarku!” 
Všichni rázem zmlknou. Pavel se opět posadí a, nyní už mírnějším tónem, praví: 

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Provozní řád posilovny ve znění zaslaném do 
konference představenstva 18. 12. 2017 2:24. 

Pro 5, Proti 0, Zdrželo se 0 

Bylo nanejvýš patrné, jak se se schválením usnesení všem ulevilo. Dobrá nálada panovala až 
do konce schůze. Zachránili jsme se, říkali si v duchu všichni. Další katastrofa byla zažehnána. 

Kdo ví, třeba to bylo naposledy. Nikdy ale nemůžeme mít jistotu, že se nám něco podobného 
nestane znovu. A to třeba hned na příští schůzi. Uvidíme, co všechno nám osud ještě přinese. 
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Různé 
Na Různé jsme se vykašlali. Všichni už chtěli jít spát. 

Ukončení schůze 
Schůze byla ukončena v 2:25. 

 

Zapsal Jiří Kapoun 

 

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