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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 20. 4. 2011

Představenstvo: 
Přítomni:

Martin Čarek — MaCa (SIN)

Lubomír Vacula — Tukyn (SIN)

Tomáš Kubasch — Čubi (SIN)

Jiří Nahodil — Jura (SIN)

Václav Hubatý — Vašek (SIN)

Bohuslav Slánský — Bob (SIN)

Omluveni:

Jakub Parák (DK)

Hosté:

Petra Skyvová (Petruška)

Emil Málik (Email)

Lukáš Molcar (Link)

Hana Kropáčková

Lukáš Rychetník (Rýša)

Tomáš Pilík

Projednáno bylo:
1. Volba předsedy

Předsedou byl navrhnut Martin Čarek. A ten svoji nominaci přijímá.

Hlasování: OHP: 6; Pro: 5; Proti: 0;  Zdržel se: 1;

Martin Čarek volbu přijímá.

Výsledek hlasování: Martin Čarek byl zvolen předsedou.

2. Volba místopředsedy

Předseda po diskuzi s ostatními členy představenstva navrhuje jako místopředsedu Vaška 
Hubatého.

Hlasování: OHP: 6; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 1;

Vašek Hubatý volbu přijímá.

Výsledek hlasování: Vašek Hubatý byl zvolen místopředsedou.

3. Správci místností 

Bude vyřešeno v emailové konferenci a na příští schůzi.

4. Vyřešení grilování a užívání dvora

Bob byl minulý týden za šéfovou. Budou použity pravidla co byly platné v loňském roce, jen 
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se provede pár aktualizačních změn.

Je potřeba, aby byly pravidla i v angličtině. Bude požádána Irenka pro překlad.

Žádost bude taky upravena (Bob).

5. Kolejní akce „Líbačka pod třešní“ 3.5.2011.

Bob se ujal organizace této akce a příští útery bude schůzka party lidi (26.4.2011 od 20:00 
v MM)

Představenstvo klubu schvaluje akci s rozpočtem do 5000Kč.

Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;

6. Propagace klubu na akci SHOW na SH, která proběhne 27. 4. 2011

Akce studentských kapel na SH, zápasy v bahně, program neznám, vůbec moc nevím jak to 
vypadá.(Petruška)

Na akci nás bude prezentovat ve VIP stanu Petruška s Čubim. Maca tam bude nejspíše za 
centrálu.

7. Posilovna

Tomáš Pilík (správce posilovny) představuje svůj návrh na dovybavení posilovny.

Z diskuze plyne, že se nebráníme nové lavici na bench, ale je potřeba s dodavatelem 
stávající lavice vyřešit její reklamaci, výrobní vada, a lavice se nějakým způsobem zbavit. 
(Tomáš slíbil, že to zařídí.)

V návrhu je potřeba upravit rádio – nějaký levnější a hlavně jednoduší model a v posilovně 
ho přidělat na poličku.

Ostatní je v pořádku.

V závislosti s tímhle padl návrh kluků sportovní místnosti na regeneraci pinpongového stolu, 
který je již hodně zastaralý a v podstatě v rozkladu. Vzali si na starost vymyslet, jak by se to 
dalo udělat, aby nebyl stůl příliš drahý, ale zároveň, aby něco vydržel.

8. Různé

Hadice a přístup na mytí kol

Jura jakožto správce kolárny si bere na starost vymyslet a zkalkulovat jak by se daly umývat 
kola na hřišti Sinkuleho koleje. A zároveň i jak by se dal zlepšit systém v obou kolárnách. 
Link slíbil, že mu pomůže.

Vyčištění grilu

Maca navrhuje vyčistit gril za použití VAPky co mají na SH. Na SH je vypůjčení předběžně 
domluveno, jen je potřeba ji dovézt do Dejvic a udělat to.
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PR předměty

V rámci schůzky party lidi, kde se bude řešit organizace party se bude diskutovat i o nových 
PR předmětech. Případně jejich využití. A hlavně zkalkulování kolik se čeho vyrobí. Bere si 
to na starost Jura a Bob.

Rošty

Petruška povídá, že Lucka již dodělala pravidla na používání roštů a plechů a bylo by 
zapotřebí dořešit vytažení plechů a roštů co se na kolej koupili v loňském roce.

Nábor nových členů

Toto téma se pouze nakouslo a v podstatě nás trápí již delší dobu. Máme hodně aktivních 
lidí, kteří tento rok odešli, nebo odejdou a pak pár těch co odejdou v příštím roce. Po tomto 
stavu zbydou v klubu lidi, kteří umi pořádat party. Ale není návazná kontinuita na správce 
sítě (serveraři, sítáci, uživatelská podpora). Nad tímto tématem musíme obecně zapřemýšlet 
a zkusit nějak zajímavě a hravě udělat nábor nových členů, hlavně do těchto sekcí. 
A zároveň je potřeba začít zaučovat nové vedení klubu...

V Praze dne 20. 4. 2011 Zapsal: Martin Čarek

Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Martin Čarek

…....................

Lubomír Vacula

…....................

Tomáš Kubasch

…....................

Jiří Nahodil

…....................

Václav Hubatý

…....................

Bohuslav Slánský
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