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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 27.1.2010

Představenstvo KSk: 
Přítomni:

Martin Čarek — MaCa (SIN)

Petra Skyvová — Petruška (SIN)

Lubomír Vacula — Tukyn (SIN)

Filip Mach

Ruda

Představenstvo SSsin: 
Přítomni:

Petra Skyvová — Petruška (SIN)

Lubomír Vacula — Tukyn (SIN)

Ruda

Jarda

Lucka

Hosté: 
— Šmejkal Pavel
— Natalie Dvorská – Natálka
— Patrik Lenárt
— Irena Špendlíková
— Tomáš Plecháč
— Ondřej Dejbal

Body k projednání:
1. Úvod, přivítání 

2. Projednání problému s nepovolenou párty v MM

3. Nový řád pro MM

4. Představení toho, co bylo pořízeno z finančního daru
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Projednáno bylo:
2. Petruška představuje oficiální verzi, jak proběhla nepovolená párty (viz. Přiložené emaily a 
komunikace)

3. Rezervace MM – Tukyn není doma – jde se za Petruškou. Petruška MM nerezervuje, nemá 
přístup do gCal. Prý jaký účel – párty. Petruška párty ne. Oni ok, že film. Tak ok, zajdou si za 
Tukynem. Tukyn Domingezovi půjčuje klíče za účelem promítání filmu. K Domi. Přicházejí 
kamarádi, že chtějí párty, Domin půjčuje klíče s tím, že půjčuje klíče na párty, že je to OK když tu 
byli o vánocích. Prichází až 25 lidí ze Strahova na párty (kamarádi portugalců). 

4. Šmejky říká, že se 3x mění výpověď vrátné. 

5. Šmejky povídá jak probíhal večer, o vrátné, která je několikrát informovala, že party končí. 
Šmejky přichází na scénu a končí párty. Rozsvítí, vypíná hudbu, lidi se balí, 4-6 lidí obklopuje 
Šmejkyho, probíhá vášnivá diskuse opilých lidí a Šmejkyho z divadla. V klidné diskusi je Šmejky 
napaden, aniž by osahával podnapilé portugalce. Dostal pěstí do tváře, rozseklá dáseň, mírná 
dislokace spodní čelisti (viz. Šmejkyho lékařská zpráva). Šmejky se cítí být pohoršen a jde volat 
112. Je mu bráněno v odchodu z MM. Šmejky podotýká, že se kouří nejen na chodbách, ale kouřilo 
se i v MM. Šmejky se nakonec dostává z MM, prý se představuje portugalci, kdo je a chce slyšet to 
samé od portugalce. Jsou mu poskytnuty falešné údaje. Šmejky žádá vrátnou o zamčení koleje. 
Kolej je zamčena. Nechce ztratit kontakt s portugalcem.

6. Po dohodě se šéfovou se Tiago neřeší, odjel do polska, přijede na 1 den, pak se vrací do 
portugalska a do čech se nevrací. Nejsou prostředky pro řešení. 

7. Na Strahově se řeší co se Strahovákama z místní kalby a s Domingézem

8. Probíhá diskuse nad tím, zda řešit Domingéze, nebo nikoliv, protože v MM párty občas 
probíhaly a prý jsme se tedy dopustili všichni přestupků. 

9. Šmejky prý portugalci nedal přes hubu, protože to není jeho přístup řešení problémů. 
Šmejky nechtěl dostat přes hubu od dalších portugalců

10. Po dobu neurčitou je MM nepůjčitelná, půjčuje se na vlastní žádost individuálně. Diskuse 
nad tím, jak se toto řeší. Ruda a Tukyn diskutují nad pondělní schůzí a finálním rozhodnutí ohledně 
půjčení MM.

11. Tukyn bude mít jisté formuláře, které se budou určitým způsobem vyplňovat a řešit se ofiko 
skrze šéfovou. Řád bude v angličtine a budou se muset specifikovat tresty za rušení provozního 
řádu MM.

12. Návrh půjčování MM lidem, kteří mají být na koleji déle než 1 rok. Resp. Podle musí mít 
ubytovací smlouvu na déle než 1 rok.

13. Tukyn 28.1. posílá nový řád MM, do pátku 29.1. 15.00 se nový řád MM připomínkuje, po 
víkendu se vytvoří nový řád v Cz / En.

14. Domingéz SIN neřeší, řeší se na strahově. Pan T se taky neřeší, odjíždí. 

Posilovna:

1. Mluví Martin Čarek. Posilovna potřebuje finance pro provoz a údržbu. Posilovna prý přejde 
pod KSk, ať si s ní dělá co chce, ale muselo by se vybrat 20 000 ročně jako nájem. - 
Nepřípustné

2. Martin lobbuje, snížení z 20tis. Na 10tis a financování je na klubu. Rozdělení I+P, I, P.
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3. Zmiňuje dvě možnosti financování s tím, že při 20tis. Má SIN možnost získat 100tis 
jednorázový dar. Řeší se co je výhodnější (z finančního hlediska).

4. Shodujeme se, že bude lepší 10tis a zvýšíme poplatky za klub.

Dar:

100tis: zrcadlo a koberec do posilky, 2 lavice, kyble, hadry, mikrovlnky, rošty, pekáče, lavičky až v 
březnu a rozmrznou (na ven na sex), u posilovny je šatna!

…....................

Martin Čarek

…....................

Petra Skyvová

…....................

Filip Mach

…....................

Jarda

…....................

Lubomír Vacula
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