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Zápis z jednání představenstva klubu 

ze dne 7. 4. 2015 
 

Přítomní členové představenstva:

  Jakub Tauchman 

  Veronika Kotková 

  Jan Mára (SIN)  

  Pavel Valach 

  Martin Andrýsek 

  Jan Vrkoslav 

  Jaroslav Břešťan (DEJ) 

   

Přítomní aktivní členové a další hosté: 

Romana Fabiánová Simona Stančeková    

Tomáš Pilík     

  Stanislav Drozd 

  Jakub Hadamčík 

Stanislav Olivík   

  Pavol Kušlita    

  Simona Stančeková 

Tomáš Kulík 

  Gabriela Skřivánková 

  David Hoňka 

  Lukáš Červenka 

  

Projednáno bylo: 
1. Představení členů představenstva 

Představili se zejména členové představenstva, kteří v něm dosud nepůsobili (Jan Vrkoslav, 
Martin Andrýsek, Jaroslav Břešťan, Pavel Valach). Následně se představili i členové znovu 
zvolení. 
 

2. Volba předsedy klubu 

Do volby na post předsedy se přihlásil jediný kandidát – Jakub Tauchman. Nikdo z členů 
představenstva neměl podstatnější připomínky, bylo tedy možno hlasovat o zvolení. 

 
OHP: 7; pro: 5; proti: 0; zdržel se: 2 

Výsledek hlasování: Jakub Tauchman byl zvolen předsedou klubu. 
 

3. Volba místopředsedy klubu 

Nově zvolený předseda navrhuje na pozici místopředsedy Veroniku Kotkovou, která 
s kandidaturou souhlasí. Členové představenstva neměli další připomínky, bylo tedy možno 
přistoupit k hlasování. 

 
OHP: 7; pro: 5; proti: 0; zdržel se: 2 

Výsledek hlasování: Veronika Kotková byla zvolena místopředsedou klubu. 
 

4. Seznámení s klubem 

Předseda seznámil nové členy představenstva s činností klubu, funkcí představenstva a 



 
 

 

Klub Sincoolka 
 

Zikova 13, Praha 6 160 00 
http://www.sin.cvut.cz 

 
 

7.4.2015  2/4 

 

zástupců koleje. 
 

5. Teambuilding 

Jako odměnu za aktivitu navrhnul předseda zakoupit sud piva (ideálně Březňák 12°) a vypít 
ho v MM např. při hraní deskových her. Případné návrhy na rozšíření či doplnění akce přijímá 
předseda mailem.  
Na akci budou zváni současní i bývalí členové představenstva a další aktivní členové. 
Proběhla krátká diskuze o druhu piva a hlavně o termínu konání, který byl výsledně stanoven 
na úterý 14. 4. 2015. 
 

6. Plán činností na další období 

Předseda zmínil obnovení fotokomory. Ta je téměř vybavená, dokoupit bude potřeba nějaké 
drobnosti. Hrubý odhad na obnovení je maximálně 10 000,--. 
V sekci IT bude potřeba nejprve dokončit rozpracované úkoly a teprve potom plánovat další 
případné větší investice. Stanislav Olivík zmínil pouze zřízení panelu v MM a dále revitalizaci 
propojení Dejvické a Sinkuleho koleje (Alcoma). 
Jan Mára informoval představenstvo o možnosti zakoupení fotbálku ze 4 Kč fondu a možném 
umístění do MM. Členové představenstva však tomuto návrhu nebyli příliš nakloněni. Dále 
byly předány informace o tabulích ve studovnách, které jsou nyní nově umisťovány, a o 
jednání s vedením koleje ve věci výměny oken a přestavby kuchyní. 
Jaroslav Břešťan zmínil, že sušička na Dejvickou kolej (DEJ) je již objednána. Dále by rád 
zařídil pořízení žehlícího prkna na DEJ a navrhnul umístění další síťové tiskárny na DEJ. 
Jan Mára upozornil na nedostatek aktivních lidí v sekci PR a nutnost uspořádat nábor nových 
členů do této sekce. 
Pavel Valach navrhnul zakoupení pedálu ke klávesám a připomněl koupi kabelů, kterou měl 
zajistit Jakub Tauchman. 
Veronika Kotková zmínila nutnost revitalizace MM (nové gauče apod.). 
 
Výše zmíněné záležitosti můžou být řešeny na některé další schůzi, pokud vznikne konkrétní 
návrh. 
 

7. Nákup příslušenství k pípě 

Jan Mára již dříve informoval představenstvo o chybějícím příslušenství k pípě. Dokoupení 
součástí odhaduje přibližně na částku 2000,--. Nákup bude potřeba přehodnotit vzhledem 
k získání některých součástek od IAESTE. 
V současné době dochází k přehřívání pípy a bude nutný její servis. 
Diskutuje se půjčování pípy a pravidla půjčování (zavedení protokolu o výpůjčce apod.). 
 

8. BUBEN games 

Tomáš Pilík seznámil představenstvo s plánem na uspořádání sportovní akce pod názvem 
BUBEN games, která se bude konat 22. 4. 2015 na hřišti koleje Bubeneč. Zároveň požádal 
představenstvo o poskytnutí finančních prostředků na zakoupení cen pro vítěze. Jedná se o 
částku 1500,--. Podrobný rozpočet byl zaslán členům představenstva mailem. 
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Členové představenstva nemají zásadní připomínky, je tedy možno přistoupit k hlasování. 
 
OHP: 7; pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo poskytnutí částky 1500,-- na zakoupení cen pro 
vítěze na akci BUBEN games. 
 

9. Různé 

Stanislav Olivík upozornil, že jelikož dále není členem představenstva, rád by předal 
správcovství administrátorského rozpočtu. Navrhuje Pavla Valacha, ten souhlasí. Rovněž 
upozornil PR na nutnost aktualizaci nástěnky vzhledem k obměně představenstva. 
Jaroslav Břešťan navrhnul umístit na web i fotky a telefonní čísla na členy představenstva. 
Ke zveřejnění telefonních čísel se většina členů představenstva vyjádřila negativně, fotky 
budou zveřejňovány se souhlasem členů představenstva. 
Stanislav Olivík ještě zmínil, že stále zajišťuje výpůjčky foťáku a archivaci dokumentů. 
Vzhledem k tomu, že je pořád aktivním členem, není důvod toto předávat někomu jinému. 
Jakub Tauchman připomněl konání MayDej. Pokud by se chtěl někdo aktivně podílet na 
pořádání akce, má možnost se přihlásit e-mailem. 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

 

 V Praze dne 7. 4. 2015     Zapsal: Veronika Kotková 
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 Podpisy zúčastněných členů představenstva: 

 

 

 

….................... 

Jakub Tauchman 

 

 

….................... 

Veronika Kotková 

 

 

….................... 

Jan Mára (SIN) 

 

 

….................... 

Jaroslav Břešťan (DEJ) 

 

 

….................... 

Martin Andrýsek 

 

 

….................... 

Pavel Valach 

 

….................... 

Jan Vrkoslav 

  

  

 


