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Zápis z jednání představenstva klubu 

ze dne 8. 5. 2018 

Přítomní členové 

● Jiří Kapoun (předseda) 

● Kateřina Němcová (místopředseda) 

● Adam Mitrenga (zástupce SIN) 

● Lukáš Bureš (zástupce DEJ) 

● Ivana Šetmaňuková 

● BcA. Martin Květoň 

● Pavel Valach 

Program 

1. Schválení programu schůze 

2. Schválení zápisu z předchozí schůze 

3. Stav projektů (Jirka) 

a. Sauna 

b. Vstup do posilovny 

c. Televize 

d. Rekonstrukce prostor posilovny 

e. Zavěšení lana v posilovně 

4. Sodomat (Adam) 

5. Nový členský řád (Jirka) 

6. Úprava IP posilovny a sauny (Jirka) 

7. Post disconnectera (Jirka) 

8. Tiskárna na Dejvickou kolej (Jirka) 

9. Petlice na skříně v LABu (Kačka + Jirka) 

10. Různé 

a. FB skupina 

b. Možnost akce pod záštitou klubu - laserové sportovní zbraně 

c. Slackline - Martas objedna z rozpoctu posilovny 

d. Domluvení termínu příští schůze 
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Zahájení schůze 

Schůze byla zahájena v 20.02 předsedou Jirkou Kapounem. 

1. Schválení programu schůze 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění         

zaslaném do konference představenstva dne 8. 5. 2018 v 18.11. 

Osob s hlasovacím právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

2. Schválení zápisu z předchozí schůze 29. 4. 2018 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 29. 4. 2018           

ve znění v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 8. 5. 2018 v 20.08. 

Osob s hlasovacím právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

3. Stav projektů 

Sauna 

Jirka už má schválenou žádost od Bedrníkové, klíče už jsou u Ivči i v LABu. Bude i                 

zapečetěný klíč v obálce na vrátnici. Ivča o víkendu Saunu uklidí, a vyvěsí info. Od               

pondělí pojedeme už naostro. 

Vstup na jednu kartu 

Máme hotové prohlášení o singl vstupu do posilovny (sauny) je možnost si to             

podepsat v LABu. 

Televize 

Máme p Blahovcovi vyznačit kde se bude vrtat, máme domluveno i co se tam dá za                

šrouby a jak to bude připevněno. A dá se tam Anděla a bude připojena. 

Rekonstrukce prostor posilovny 

Asi by bylo lepší tuto možnost použít v MM, ideálně vyměnit koberec do MM. Najít               

variantu a s neceněným plánem zajít za p. Bedrníkovou. 

Zavěšení lana v posilovně 

Varianta udělat šibenici a pověsit na to lana jako je pytel. Martin zařídí a optá se                

kdo by nám to svařil. Je potřeba zjistit kam se může vrtat a kam se nesmí. 
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4. Sodomat 

Adam zpracoval dopis, do různých firem ohledně sponzoringu. Adam nám dopis           

přečetl, je super. Jenom Adam teď řeší do jakých firem to rozeslat. 

5. Nový členský řád 

Řešíme rozdělení příspěvků. Navrhované řešení: 

● Základní členství 200Kč 

● Sportovní členství 400Kč (prerekvizita: základní členství) 

● Síťové členství 600Kč (prerekvizita: základní členství) 

Dále by bylo fajn zavést Aktivní členství, co by vyřešilo odpouštění příspěvků. 

Pak jsme se tu asi ¾ hodiny dohadovali nad tím zda odpouštět celý příspěvek nebo               

části dle zásluh a taky jestli to bude moct být nárokované interním předpisem. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Interní předpis Členský řád ve          

zněním v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 8.5.2018 v 22.04. 

Osob s hlasovacím právem: 7  

Pro 6 - Proti 1 - Zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

6. Úprava IP posilovny a sauny 

Musíme upravit IP sauny a IP posilovny, protože je tam zahrnuto pouze plné nebo              

fitness členství a dle nového členského řádu to již nedává smysl. 

Úprava IP posilovny 

Změna v § 2 Provozní podmínky bod 2 z 

“Posilovna je určena k rekreačnímu sportovnímu vyžití členům Klubu s Fitness           

členstvím nebo Plným členstvím.” 

na 

“Návštěvník Posilovny musí být členem Klubu s takovým druhem členství, mezi           

jehož výhody možnost využívat posilovnu patří. Druhy členství jsou definovány ve           

členském řádu Klubu.” 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje změnu v Interním předpisu         

Posilovny ve znění v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 8.5.2018            

v 22.14. 

Osob s hlasovacím právem: 7  

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 
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Usnesení bylo přijato. 

Úprava IP sauny 

Změna v § 3 Vypůjčitel bod 2 z 

“Vypůjčitel musí být členem klubu Sincoolka s aktivním Fitness či Plným členstvím.” 

na 

“Vypůjčitel musí být členem klubu Sincoolka s takovým druhem členství, mezi jehož            

výhody možnost využívat saunu patří. Druhy členství jsou definovány ve členském           

řádu klubu.” 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje změnu v Interním předpisu         

Sauny ve znění v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 8.5.2018 v             

22.14. 

Osob s hlasovacím právem: 7  

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

7. Post disconnectera 

Jirka nám řekl, že by Pavel byl rád disconnecterem, Pavlův zájem trvá a tak: 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Pavla Valacha        

disconnecterem. 

Osob s hlasovací právem: 7 

Pro 6 - Proti 0 - Zdržel se 1 

Usnesení bylo přijato. 

Protože už bylo zase po 22. hodině a členové představenstva se rozcházeli ke             

spánku body 8 - Tiskárna na Dejvickou kolej, 9 - Petlice na skříně v LABu a 10 -                  

Různé (FB skupina a laserové sportovní zbraně) byly přesunuty na další termín            

představenstva tzn. 8. 5. 20.00 v LABu. 

8. Tiskárna na Dejvickou kolej 

9. Petlice na skříně v LABu 

10. Různé 

FB skupina 

Možnost akce pod záštitou klubu - laserové sportovní zbraně 

Slackline 

Marťas zítra objedná a budeme mít Slackline, když už máme ten Slack. 
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Domluvení termínu příští schůze 

Domluvili jsme se na dalším termínu, první víkend v červnu, asi nejspíš v neděli 3.               

června - já už jsem taky moc neposlouchala. 

Ukončení schůze 

Schůze byla ukončena v 22.16 předsedou Jirkou Kapounem. 

 

V Praze 8. 5. 2018 

Zapsala Bc. Kateřina Němcová 

 

Schváleno na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 3. 6. 2018. 
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