
Zikova 13, Praha 6 – 160 00
sin@sin.cvut.cz, www.sin.cvut.cz

Zápis z jednání představenstva klubu

ze dne 3. 11. 2015

Představenstvo:
Přítomní členové:

• Jakub Tauchman (předseda)

• Veronika Kotková (místopředsedkyně)

• Martin Andrýsek

• Jan Mára (zástupce SIN)

• Pavel Valach

• Jan Vrkoslav

Hosté:
Administrátoři: Stanislav Drozd (DEJ)
MM: Jakub Hadamčík (SIN)
Posilovna: Gabriela Skřivánková (SIN), Adam Johanides (SIN)
Další: Michal Škorňa (SIN), Filip Machala (SIN), Vladimír Bárta (SIN), Ladislav Šumský (SIN), Lukáš 
Kratochvíl (SIN), Romana Fabiánová (DEJ)

Body k projednání:
1. Buben games

2. Vyúčtování Maydej

3. Nákupy:

1. Regály do skladu MM

2. Paměťová karta + čtečka k foťáku

3. Výměna dveří od skříně v LABu

4. Nákup nových disků na DEJ

4. Provozní řád posilovny

5. Provozní řád MM

6. Odstěhování J. Břešťana z Dejvické koleje – volba nového zástupce za DEJ

7. Rezignace V. Kotkové z funkce místopředsedkyně

8. Volba nového místopředsedy klubu

9. Různé
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Projednáno bylo:
Schůze začala v 21:16.

1. Buben games
Johanides: 11. listopadu, domluva s Bubenčí – výdaje napůl (ceny) – 6000/2. Změna oproti 
předchozím letům, ceny se pořizují dohromady
I s plakáty 3 200 Kč, ale Pilík se nabídl, že plakáty udělá zadarmo (vlezeme se do 3000)
Tauchman – je tam naše logo? Je tam napsaná Sincoolka

Hlasování o poskytnutí částky 3 000 Kč
OHP: 6, Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0

2. Vyúčtování Maydej

Tauchman posílal ceny v mailu – na SIN cca 17 000 Kč

Hlasování o zaplacení klubu Buben, vyúčtování akce Maydej v celkové výši 16 859,5 Kč
OHP: 6, Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0

3. Nákupy:

1. Regály do skladu MM

S. Olivík – o pořízení regálů, dost věcí, prostory dost nepřístupné
Tauchman – myslí, že police nejsou špatné, ušetříme dost místa.
První regál – hlavně na adminské věci
Druhý regál – vejdou se tam bedny SUZu, stoly apod.
Cena – 2 000 Kč

Hlasování o nákupu regálů do skladu MM o ceně 2 000 Kč
OHP: 6, Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0

2. Čtečka SD karet k foťáku + paměťová karta

S.Olivík - Máme 1 kartu, byly dvě, na Maydeji jedna odešla.
Karta – 1 400 Kč. Čtečka kvůli tomu, že je to karta Compact Flash, a nástupce by ji 
neměl jak přečíst

Hlasování
OHP: 6, Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0

3. Dveře od skříně do LABu

S.Olivík, aby to vypadalo dobře, poškozené staré dveře, hledisko funkční i estetické
Mára – je to nutné, nestačí přetřít? Tauchman – jsou i odřené, popsané apod.

Hlasování (2 400 Kč)
OHP: 6, Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0

4. Disky na DEJ

P.Valach – slouží zejména jako další geograficky oddělená záloha a úložiště dat. 
Záměr je koupit 5-7 disků kapacity 2TB/3TB.
Andrýsek – Jde tedy hlavně o zálohu gluttony? Valach – jde o zálohu všech serverů, 
plus jiná lokace – serverovna DEJ, nikoliv serverovna SIN. Jelikož zatím nemáme 
vyhrazen prostor na CESNETu, je dobré mít alespoň jednu oddělenou lokaci se 
zálohami a daty.

Hlasování (20 000 Kč)
OHP: 6, Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0
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S.Olivík nadhodil člověka, který zaplatil příspěvek, nepodepsal, odešel a poslal 
představenstvu e-mail.
Kotková, Tauchman – vrátit; poslané převodem, Kotková tedy peníze vrátí.

5. Provozní řád posilovny

Projednávala se verze zaslaná do konference představenstva.
Primárně se předělával čas – teď od 8 (předtím od 6), čímž jsme se synchronizovali s 
webem.
Čas uzavírky po domluvě změněn na 22 (v dokumentu původně 23), přidán bod, že se v 
prostorách posilovny cvičí na vlastní nebezpečí (Standa říkal, že je to zmíněné v 10. bodě, 
ale tam jsou zmíněna zařízení, přidalo se to tedy i pro prostory.)

Mára – kontroloval lékarničku – vše v pořádku, zásoby i zavedený zápisník

• Tauchman dodal, že byly problémy na jiných kolejích, a že SUZ má povinnost lékárny 
doplňovat.

• G.Skřivánková – lékárnička je i v posilovně, ale nejsou od ní klíče.

• Tauchman – klíče jsou v LABu, což je nelogické. Můžou se dát dolů.

Johanides – kdo má klíče od skladu vedle posilovny?

• Škorňa - má je Blahovec, jsou tam hlavně staré, zničené věci.

• Jsou tam i ve skladu lavice na bench – jedna z Podolí, jedna od nás.

• Kotková – bylo by dobré ji vrátit.

Otázka ke 13.bodu – cvičící nesmí dobrovolně umožnit vstup a výstup.
Výstup? jak se řeší, jestli se člověk prokázal na vrátnici kolejenkou?

◦ Kotková – jestli tam jdu cvičit, nesmím tam vědomě vzít někoho, kdo na koleji nebydlí

◦ Andrýsek – ale když už tam bude, tak ho nesmíš pustit ven

◦ Mára – když chceš zvenku přivést kamaráda na cvičení? ti, co si zaplatí členství

◦ Tauchman – o tom rozhoduji já, musí to být přiměřené

◦ jak je to řešené na Bubnu – pípou kartama na vstupu

◦ u nás by se cizinec dovnitř nedostal, nejsme komerční

◦ lidi, co bydlí u nás, mají přednost

◦ Skřivánková – posilovna není nafukovací

◦ S.Olivík – kdysi existoval doklad pro cizí návštěvníky, co se ukázal na vrátnici, ale 
Pavlovská ho zatrhla (~2 roky zpět?)

◦ J.Hadamčík – návrh omezit nutnost 2 kolejenek na jednu; odmítnuto, je to kvůli 
zajištění (ne)odpovědnosti nás i SÚZu.

21:46 bylo po konsenzu členů otevřeno okno (příšerné vedro).

Hlasování o novém znění provozního řádu posilovny
OHP: 6, Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0

Johanides a Skřivánková po hlasování opustili jednání.

5. Provozní řád MM

Verze z mailu z 22.6.2015, která se na minulém zasedání neodsouhlasila kvůli nedostatku 
přítomných členů.
J.Hadamčík se domluví se S.Olivíkem na vzhledové úpravě.
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Hlasování o novém IP, o provozním řádu MM ve znění z e-mailu dne 2. 11. 2015
OHP: 6, Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0

6. J.Břešťan se odstěhoval z Dejvické

Již je odubytován – J.Břešťan v mailu psal, že neví, jak se řeší odstoupení (nemá dál 
zájem být zástupcem za DEJ.)

Tauchman – návrh na odvolání. Mj. 3x nebyl na představenstvu
- nemáme v současné době koho
- podle Standy Drozda - Romana Fabiánová by mohla být, ale není osobně přítomná. 
Zavolá ji.

7. Rezignace V.Kotkové jako místopředsedkyně
- v představenstvu i jako pokladník zůstane
- předala rezignaci do rukou předsedy – Tauch: poděkování za práci

8. Volba nového místopředsedy klubu
- Tauchman navrhl J.Vrkoslava jako místopředsedu – ten souhlasí.

Hlasování o novém místopředsedovi
OHP: 6, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 1

9. Různé
- konfera Parlament – běží přihlášky na výjezdní zasedání – 14.,15. listopadu, Temešvár
máme zájem? Vhodné pro nového místopředsedu (hlavně pro delegáty a jejich zástupce)
Tauchman jede,
berou s sebou pípu a gril ze SIN

Mára – dělal nábor nové krve, věří, že se mu to podařilo (7 lidí, 4 z toho na jednání)
- Filip Machala - pomoc s kufrárnou, Petr Pávek přišel z nouze a až bude dost lidí, od toho 
nejspíš upustí
-  PR – podklady pro nákup nových věcí - informační

1. V.Bárta (dále Vláďa) přednáší
- reklamní propisky s USB – různé kapacity, nejsou naceněné, USB vzadu, zadal 
poptávku na 4GB, na stránkách nemají ani přibližný ceník. Tauchman upozorňuje na 
mizernou výdrž. Počet: cca 20-30 ks
- reklamní propisky – inetprint – 3 návrhy na potisk, 1. 14,11/ks při 300ks (4233 Kč), 
2. 14,13/ks při 300ks – Verča – spíš by se bavila, co bychom chtěli, a pak poslat 
poptávky a nacenit
Mára – chce propojit objednávky se SH
- mikiny – obyčejná, s/bez kapucí, pánská, potisk jako na starých – Tauchman – 
tahle modrá se mi nelíbí; (Vrkán – edice se zipem? Tauchman,Vláďa – drahé)
bez kapuce pánská – 269 Kč – slabší (teplo v ní nebude); Andrýsovi se nelíbí
s kapucí pánská (v praxi unisex) – 440 Kč
ceny s potiskem
- číšnický nůž – dvě varianty brandingu – na plastu z boku (67Kč/ks - 50ks, nebo na 
kovovým (gravírováním) – o 8 kč levnější
celokovový by byl o 10 kč dražší, většina otvíráků nemá otvírák na pivo, není to ten 
klasický
- zapalovač ZIP kamínkový - 123kč/ks při 10ks, 22kč/ks při 100ks (2200 Kč)
byly by super, ale jsou drahé
nejjednodušší, nejlevnější, modrý
- placky – plackovna.cz - 8-6 Kč – 56mm
Tauchman,Kotková – radši malé, naši modrou, bílé paňáky...
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super nápad
- klíčenky – šňůra na krk, potisk na textilu – 28,5kč/1ks při 100ks
Kotková – je logo nalepené (potisk na textil – moc nevydrží) nebo protkávané?
Vláďa – protkávané budou drahé
Standa – a co vyšívané?
- USB flash disk náramek – rozpojitelný
strach o výdrž (zachytíš, ztratíš...)
Andrýsek – to bude drahé; Vláďa – cenu ještě nevíme
- kondomy s logem SIN – na ČVUTím eshopu, s 5% marží, se prodávají 25Kč/ks
Asi je chceme
- půllitry – klasika rovný – 160 s potiskem – bublinkový – 200 s potiskem (pískování)
(Standa – máme ještě bednu - 12)
- panáky – 60kč/1ks s potiskem
Vrkán – hodně se kradou
uvidíme
- igelitky – 11,50kč/ks při 250ks (prý lepší)
Tauchman – lepší by byly plátěnky? St.Olivík – (Mára první nacenění 65,50kč/ks za 50 
ks)
- deštník – 160kč/ks (50 ks) – 10 čísel na 10 čísel logo
už nám zbývají jen 4 deštníky
(Vrkán – návrh – koupit jen pár předmětů ve velkém množství
Andrýsek s ním nesouhlasí)
Tauchman Vláďovi – udělej google doc, pošli na představenstvo
Tauchman - udělal by 3 kategorie podle ceny
- placatky - za 300/ks (placatka+4 nerezové panáky) – dříve se kupovaly do 150

Někdo zmínil, že za Maťa byl rozpočet na PR předměty 40000 – kupovaly se velmi 
masově. (Nebylo myšleno jako vzor pro ostatní, ale spíše jako připomínka 
tehdejších poměrů, které se od té doby změnily – poznámka zapisovatele.)

2. Rozpočet na vánoční párty
Vrkán (J.Vrkoslav) si ji chce vzít na starost, Mára to chce ve větším týmu lidí – ale 
nabízí Vrkánovi, že klidně může k nim – Vrkán nemá větších námitek
Do 15. prosince bude ještě představenstvo, kde se pošle další info.

3. Andrýsek - 11.listopadu bude LAN party

4. Dokončujeme návrh anglické brožury

5. Chystá se předělání nástěnky ve vestibulu – naše info do levé části, víc na očích. 
Pravá tabule by zůstala čistě na komerci. Kotková – kdy chystáte? Mára – (nestihl 
jsem zapsat)

6. Aktualizace stránek – P.Valach a Lucie Cypriánová

7. Za 2-3 roky by se mohla začít rekonstruovat okna

8. Měnila se úklidová firma (stará skončila z finančních důvodů) – míň jak měsíc 
zpátky (Bartoň a partner -> Staeg Facility) – asi bude nové výběrko

9. Bude se jednat o výměně všech praček – zástupci kolejí budou tlačit (za minulý tisíc 
se u nás vybralo 10 tisíc na pračkách; obvykle tak 5-6)

10.Rekonstrukce MM
S.Olivík – 4korunový fond použít na rekonstrukci MM? Je to risk; Mára – zkusí se s 
Pavlovskou domluvit (nové sedačky, podlaha by mohla být průchodná...)
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V mezidobí přišla Romana Fabiánová. Vracíme se k 6. bodu.
Dejvická kolej – J.Břešťan už není – zvolíme jako zástupkyni koleje Romanu Fabianovou? Romana se 
svým jmenováním souhlasí.

Hlasování o odvolání Jaroslava Břešťana z pozice zástupce Dejvické koleje
OHP: 6, Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0

Někdo upozornil, že podle stanov má být Dejvická kolej odpojena od Internetu, pokud nemá 
zvoleného zástupce. P.Valach bere na vědomí a v žertu prohlásil, že pokud nebude zástupce zvolen 
do 5 minut, pak to také udělá. :-)

Hlasování o jmenování Romany Fabiánové zástupkyní Dejvické koleje
OHP: 6, Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0

Dejvická kolej tedy nebyla odpojena od internetu.

J.Hadamčík – nepište lihovkou (permanentkou) po whiteboardech.

Schůze ukončena v 22:37.

V Praze dne 3. 11. 2015
Zapsal Pavel Valach

Podpisy zúčastněných členů představenstva:
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..........................
Jakub Tauchman
(předseda klubu)

..........................
Veronika Kotková

(bývalá místopředsedkyně 
klubu)

..........................
Jan Mára

(zástupce samosprávy 
Sinkuleho koleje)

..........................
Pavel Valach

..........................
Jan Vrkoslav

(nový místopředseda 
klubu)

..........................
Romana Fabiánová
(nová zástupkyně 

samosprávy
Dejvické koleje)

..........................
Martin Andrýsek
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