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Zápis z jednání představenstva klubu 

ze dne 27.5.2015 

Přítomni: 

Představenstvo: 

  Jakub Tauchman (předseda) 

  Veronika Kotková (místopředseda) 

  Jaroslav Břešťan (DEJ) 

  Martin Andrýsek 

  Pavel Valach 

  Jan Vrkoslav 

Hosté: 

  Gabriela Skřivánková 

  Lukáš Červenka 

  Stanislav Drozd 

  Jakub Hadamčík 

  Adam Johanides 

  Tomáš Kulík 

  Tomáš Pilík 

Projednáno bylo: 

Schůze začala ve 21:01 

1. Kuchyňky 

Na schůzi se měly probrat náležitosti studentské soutěže návrhů rekonstrukcí kuchyněk. 

Jelikož se nedostavil Daniel Sihlovec, který si vzal na starosti přípravu podkladů, byl tento 

bod vypuštěn. 

2. Večer deskových her 

Večer deskových her bude v úterý 2. června. Martin Andrýsek by rád v průběhu večera 

čepoval pivo. Navrhuje se tedy koupit jeden 30 l sud na Večer deskových her a jeden 50 l 

sud, který dlužíme klubu Buben. 

Nyní se bude hlasovat o nákupu dvou sudů piva v ceně do 2500 Kč: 

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

Výsledek hlasování: Nákup dvou sudů piva v ceně do 2500 Kč byl schválen. 

3. Rekonstrukce LABu 

Stanislav Olivík zaslal do konference několik návrhů na nákup nového nábytku, cena se 

pohybuje okolo 40 tisíc Kč. Nábytek by se měnil v průběhu léta. 

Shodli jsme se, že se o návrzích ještě bude diskutovat a hlasovat o nákupu se bude na příští 

schůzi. 
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4. Posilovna 

Nový správce posilovny: Představenstvu byl představen nový správce posilovny, Adam 

Johanides. Je v prvním ročníku, tak se předpokládá, že se tomu bude věnovat několik let. 

Představenstvo pověřuje Adama Johanidese výkonem funce správce posilovny. 

Tomáš Pilík upozorňuje, že by se mělo přidělat razítko pro označování kolejenek. Také by 

chtěl, aby správci posilovny měli k dispozici náhradní klíče od posilovny. To ale bude muset 

vyřešit s vedením koleje. 

Nákup: Tomáš Pilík navrhl koupit několik nových věcí do posilovny. Jedná se o: 

 sadu činek 30-50 kg 

Cena se pohybuje od 6 do 10 tisíc Kč podle typu provedení. 

Tomáš by je chtěl vzhledem k ceně koupit od klubu Pod-O-Lee, kde si budou pořizovat 

nové. Jakub Tauchman poukázal na problémy klubu Pod-O-Lee, kterému hrozí 

pozastavení činnosti. Nákup se tedy bude znovu projednávat, až bude jasné, co bude 

s klubem Pod-O-Lee. 

 sadu kettlebellů 4-20 kg 

Cena se pohybuje okolo 5 tisíc Kč. 

Proběhla diskuze o umístění v posilovně a smysluplnosti nákupu. 

 trampolínu 

Cena se u vybraného typu trampolíny pohybuje okolo __ tisíc Kč. 

Proběhla diskuze o umístění v posilovně a smysluplnosti nákupu. Většina členů 

představenstva s nákupem nesouhlasí. Problémy vidí s umístěním v posilovně 

a bezpečností. 

Dále proběhla diskuze o možnosti oddělit Fitness členství od Plného členství, za posilovnu by 

se tedy platilo zvlášť, podobně jako u většiny kolejních klubů SU. V návaznosti na to by 

správci posilovny dostali rozpočet ve výši vybraných příspěvků a o nákupech do posilovny by 

rozhodovali sami. Jakub Tauchman je této myšlence nakloněn, ale je zapotřebí řádně 

připravit podklady pro tuto změnu, neboť změny členských příspěvků musí schválit 

Studentský parlament SU. 

Nyní se bude hlasovat o nákupu kettlebellů v ceně do 5000 Kč: 

Hlasování: OHP:6; Pro: 2; Proti: 0; Zdržel se: 4; 

Výsledek hlasování: Nákup kettlebellů v ceně do 5000 Kč nebyl schválen. 

5. Správci Multimediální místnosti 

V průběhu května se za dramatických okolností vyměnili správci Multimediální místnosti. 

Interní předpis Provozní řád Multimediální místnosti praví, že správce Multimediální 

místnosti je volen členy představenstva. 

Novými správci Multimediálními místnostmi jsou navrženi Jakub Hadamčík a Daniel Sihlovec. 

Kromě běžné práce chtějí Multimediální místnost zrekonstruovat. Daniel Sihlovec sehnal 

interierového designéra, který navrhne úpravy. Na dotaz k ceně rekonstrukce odhadl Jakub 

Hadamčík náklady na 100 tisíc Kč s tím, že na přesnější odhad je ještě moc brzo. 
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Nyní se bude hlasovat o zvolení Jakuba Hadamčíka a Daniela Sihlovce správci Multimediální 

místnosti: 

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

Výsledek hlasování: Jakub Hadamčík a Daniel Sihlovec byli zvoleni správci Multimediální 

místnosti. 

6. Různé 

LAB 

Vzhledem k situaci s LABem, kdy klíč od něj má v současné době pouze Jakub Tauchman, 

bylo navrženo, aby se věci, které se půjčují členům klubu, dočasně přesunuly do serverovny. 

Po vyřešení situace s klíči od LABu se věci přesunou zpět. 

Pignic 

Tomáš Pilík řešil Pignic a úlohu Jakuba Tauchmana při něm (míru zapojení do příprav). 

Schůze skončila ve 22:05 

 

 

V Praze dne 27.5.2015 Zapsal: Stanislav Olivík na žádost Veroniky Kotkové 

 

Podpisy zúčastněných členů představenstva: 

 

 

 

….................... 

Jakub Tauchman 
(předseda klubu) 

 

 

….................... 

Veronika Kotková 
(místopředseda klubu) 

 

 

….................... 

Jaroslav Břešťan 
(zástupce samosprávy 

Dejvické koleje) 

 

 

….................... 

Martin Andrýsek 

 

 

….................... 

Pavel Valach 

 

 

….................... 

Jan Vrkoslav 

 


