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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 26.5.2014

Představenstvo:
Přítomni:

Michal Halenka

Veronika Kotková

Jan Mára (SIN)

Stanislav Olivík

Michal Škorňa

Jakub Tauchman

Hosté:

Jan Vakula

Petr Pávek

Simona Stančeková

Lukáš Červenka

Pavol Kušlita

Lukas Nagy

Pavel Valach

Martin Andrýsek

Dominik Soukup

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze

Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.

2. Dění ve Studentské unii od 5. května

Michal Halenka seznámil ostatní členy představenstva s děním ve Studentské unii od 
poslední schůze představenstva. Zdůraznil především fakt, že se na poslední zasedání 
Studentského parlamentu dostavilo málo delegátů a parlament tak nebyl usnášeníschopný.

Pomalu se začíná připravovat volba nového prezidenta SU. Prvním známým kandidátem je 
Ladislav Lázňovský, předseda klubu GALIBI.

Také pokračují práce na nových stanovách SU. Struktura unie zůstane velmi podobná té 
současné, změny budou pouze drobné.

3. MayDej

V sobotu 31. května se bude konat MayDej. Michalovi Halenkovi se na minulé schůzce přípra-
vného výboru nelíbilo, jakým způsobem se plánovalo, kolik se koupí kelímků, tácků, zeleniny 
a dalších příloh k masu. Zítra bude další schůzka, Michal pozval všechny, které to zajímá, 
aby se na ni zašli podívat.

Odešel Michal Škorňa, počet osob s hlasovacím právem je 5.
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4. Grilování s Alumni

Grilování s Alumni se uskuteční v sobotu 7. června od 16 hodin. Předpokládaný počet 
účastníků je 25 až 30. Vzhledem k tomu, že se neuskuteční teambuildingová akce 
„Předávání představenstva“, dohodli jsme se na snížení horního limitu na akci na 5 tisíc Kč. 
Teambuildingová akce se neuskuteční proto, že sezona pro curling skončila minulý týden 
a v květnu již nebyly volné ani víkendy.

Přesný seznam, co se na grilování koupí, se udělá v pondělí, kdy se také domluví, kdo si 
vezme na starosti vlastní organizaci objednávek a grilování.

5. Víkendovka 6.-8. června

Od 6. do 8. června plánují administrátoři pracovat na údržbě a vylepšení serverů a sítě. 
Hlavním cílem je pokročit v přípravách na zavedení WiFi.

Diskutovalo se také o možnosti úklidu skladů a dalších místností spravovaných klubem. 
Podrobnosti se domluví po emailu.

6. Studovny

Pavol Kušlita navrhl dovybavit studovny na Sinkuleho koleji. Podle jeho poznatků by lidé 
uvítali bílé tabule. Michal navrhuje zkusit nejprve domluvit s vedením koleje doplnění stolů 
a židlí.

Pokud by se podařilo vyjednat doplnění stolů a židlí a úpravu výpůjčního řádu, mohl by klub 
ze 4 Kč fondu vybavit studovny bílými tabulemi. Dořešit by se musel způsob půjčování fixů 
a zanést do výpůjčního řádu povinnost studentů utřít tabuli před vrácením klíčů od 
studovny.

Studenti by také ve studovnách uvítali internet. Buď se tam zavede kabel při plánované 
rekonstrukci kabeláže, případně se budeme spoléhat pouze na plánovanou WiFi síť.

Od minulé schůze se podařilo domluvit možnost větrání ve studovnách a tohle by mohl být 
další krok k jejich častějšímu využívání studenty.

Obecně je však problém si studovnu půjčit i kvůli tomu, že si je studenti půjčují dlouho-
době, tj. půjčí si klíč, který nevrátí, ani když už studovnu nevyužívají. Tento problém bude 
zapotřebí řešit společně s vedením koleje.

Jednání s vedením koleje ohledně studoven si vzal na starost Jan Mára.

7. Letní rekonstrukce

Výměna kabeláže na SIN: Po delší době se dostala do popředí zájmu kompletní výměna 
a doplnění kabelů na Sinkuleho koleji. Doplnění kabelů se týká tří a čtyřlůžkových pokojů 
a studoven. Dále je zapotřebí natáhnout kabely pro WiFi. Cena odhadnutá podle předběž-
ných nabídek je 200 tisíc Kč. Kabely pro WiFi se budou muset natáhnout i na Dejvické koleji.

S vedením koleje bude o této akci jednat Michal Halenka.
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8. Různé

LAB: Jakub Tauchman se chce stát správcem LABu a zavést službu pro všechny majitele klíčů 
od LABu. Služba by spočívala v udržování místnosti v reprezentativním stavu a předávala by 
se vždy po týdnu. Většina dotčených s tím souhlasí. Stanislav Olivík požaduje, aby Jakub 
převzal LAB řádně od Martina Bariče, tj. podepsal s ním Zápis o předání správcovství 
místnosti a jejího vybavení a sepsal navrhovaná pravidla na papír. S obojím Jakub souhlasí.

V Praze dne 26.5.2014 Zapsal: Stanislav Olivík

Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Michal Halenka (předseda)

…....................

Veronika Kotková 
(místopředseda)

…....................

Jan Mára (SIN)

…....................

Stanislav Olivík

…....................

Michal Škorňa

…....................

Jakub Tauchman
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