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Zápis z jednání představenstva klubu 
ze dne 18. 03. 2018 

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

Hosté 
Gabriela Skřivánková, Kateřina Koutová, David Folwarczný, Kateřina Němcová, Adam         
Mitrenga, Vít Střelka. 
Program 
1. Schválení programu schůze 
2. Schválení zápisů z předchozích schůzí 
3. Informace od zástupců koleje a z Parlamentu 
4. Schválení IP - sauna a posilovna 
5. Platnost voleb do představenstva 2018/19 
6. Slack 
7. Brano na dveře do posilovny 
8. Pingpongový turnaj 
9. Smlouva o pronájmu posilovny 
10.Projektor a zvuková technika do MM 
11.Různé: 

a. Datum Beerpong 
b. Diskuze nad aktuální situací v ČR 
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Zahájení schůze 
Schůze byla zahájena v 20:08 předsedou Pavlem Valachem 

1. Schválení programu schůze 
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do           
konference představenstva dne 18.3.2018 s přidáním bodu Platnost voleb do představenstva           
2018/19. 

Osob s hlasovacím právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

2. Schválení zápisu z předchozí schůze 
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 18.2.2018 ve znění           
zaslaném do konference představenstva dne 18.3.2018. 

Osob s hlasovacím právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

3. Informace od zástupců koleje a z Parlamentu. 
J. Mára podal žádost o stolní fotbálek ze čtyřkorunového fondu. 
Vedoucí koleje požadovala zkontrolovat inventarizaci posilovny - majetku SUZu, tato          
inventarizace byla provedena. 

4. Interní předpis Sauna 
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje provozní řád Sauny ve znění, v jakém byl             
zaslán do konference představenstva dne 18.3.2018 v 20:38. 

Osob s hlasovací právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

5. Interní předpis Posilovna 
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje provozní řád Posilovny ve znění, v jakém            
byl zaslán do konference představenstva dne 18.3.2018 v 20:50 

Osob s hlasovací právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

6. Volby do představenstva 2018/19 
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka prohlašuje, že došlo k pochybení, když řádné volby 
do Představenstva klubu Sincoolka pro funkční období 2018/19 byly vyhlášeny, aniž by bylo 
vydáno usnesení. Na vyhlášení voleb v rámci daných termínů se však Představenstvo shodlo, 
což je zřejmé ze zápisu ze zasedání 18.2.2018. 
Představenstvo tedy uzná výsledek voleb. 

18. 3. 2018 2/3 



Osob s hlasovací právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

7. Slack 
J. Kapoun apeloval na aktivní členy klubu, aby si zařídili Slack. Bylo domluveno, že bude               
odstraněno propojení MailClark - kanál představenstvo na Slacku. 

8. Brano na dveře do posilovny 
J. Kapoun si myslí, že by bylo dobré koupit Brano na dveře do posilovny, aby dveře nebyly                 
pořád otevřené dokořán. J. Kapoun se pobaví s p. Bláhovcem a pí. Bedrníkovou ohledně              
instalace, výsledek přednese na dalším představenstvu. 

9. Pingpongový turnaj 
V. Střelka navrhl uspořádání pingpongového turnaje 4.4.2018. Mohlo by se jednat o dvojboj,             
pinpong + šipky. Hráči by uspořádali dvojice. 

Představenstvo klubu tuto akci podporuje. 

10. Smlouva o pronájmu posilovny 
Proběhla diskuze o novelizaci smlouvy a podněty byly předány J. Kapounovi aby ho předal pí.               
Bedrníkové. 

11. Projektor a zvuková technika do MM 
T. Zdarsa poznamenal že by v létě mohla proběhnout přes léto rekontstrukce MM, nový koberec               
+ výmalba. 

Dataprojektor je v MM nevyhovující, místo opravy stávajícího by bylo lepší koupit nový, stejně              
jako reprosoustavu. 

12. Různé 
K. Němcová všechny informovala o záměru zorganizovat velkou schůzi PR, kde by bylo dobré              
probrat věci ohledně beerpongu, pinpongu, grilovačce a případně probrat i deskovky. Pro            
vybrání vhodného termínu byl vytvořen Doodle, kde všichni, kdo chtějí, můžou zaškrtnout své             
časové preference. 

P. Valach otevřel diskuzi ohledně politické situace v ČR, tato diskuze pokračovali i po oficiálním               
ukončení schůze ve 22:48. 

Ukončení schůze 
Schůze byla ukončena v 22:48  předsedou Pavlem Valachem. 

 

V Praze 18. 3. 2018 
Zapsala Bc. Kateřina Němcová 

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