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Zápis z jednání představenstva klubu 
Ze dne 22.2.2016 

Přítomní členové představenstva: 
 Jakub Tauchman (předseda)   ……………………………………… 

 Martin Andrýsek    ……………………………………… 

 Jan Mára     ……………………………………… 

 Romana Fabiánová    ……………………………………… 

 Pavel Valach     ……………………………………… 

 Jan Vrkoslav (místopředseda)   ……………………………………… 

 Veronika Kotková 

Aktivní členové klubu: 
 Jan Říha 

 Ladislav Šumský 

 Gabriela Skřivánková 

 Adam Johanides 

 Stanislav Drozd 

 Stanislav Olivík 

 Palo Kušlita 

Projednáno bylo: 
Schůze začala ve 21:01 

Výroční zpráva: 
OHP:  7 Pro: 7 Proti:  0 Zdržel:0 

Odpuštění členských příspěvků 
OHP:  7 Pro: 7 Proti:  0 Zdržel:0 

 Tauchman obhajuje fotokomoru, vypadá to že mu bude příspěvek odpuštěn. 

 Všichni z představenstva kromě Romany Fabiánové a Jaroslava Břešťana mají odpušťěný 

příspěvek 

  Jakubovi Hadamčíkovi se neodpouští příspěvek  z důvodu nestarání se o rekonstrukci mm a 

neaktivita 

 Pochvaluje se lidi z PR ale nikdo není na odpušťení 

- představenstvo Tauchman, Kotková, Vrkoslav, Mára, Valach, Andrýsek 
- admin team: Olivík, Kušlita, Nagy, Soukup, Drozd, Červenka 
- posilka: Skřivánková, Johanides, 
- kufrárna: Pávek 
- party a PR: Vašek Veselý 
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Harmonogram voleb 
OHP:  7 Pro: 7 Proti:  0 Zdržel:0 

 Do konference Standa Olivík posílal harmonogram voleb 

 Možnost posunutí termínů ještě o týden 

 Verča Kotková připomínkuje velikonoce 

 Tauchmann navrhuje prodloužení hlasování 

 Dohodnutý posun voleb viz. wiki 

 

Rozpočty 
OHP:  7 Pro: 7 Proti:  0 Zdržel:0 

 

 Adminský 

o Pavel posílal do konference návrh 

o Vyčerpalo se cca 20 084,- (většina za nákup tonerů) 

o Relativně slušná rezerva 

o Za minulý rok byl rozpočet 35 000,- 

o Rozpočet se nepřečerpal, navrhuje se ve stejné výši i do příštího roku 

o Vize, nakoupí se nářadí a zreviduje klimatizace 

o Pavel vezme adminský rozpočet 

 Posilka a mm  

o Rozpočet MM by se zruší 

o Nečerpala za semestr nic ani posilka ani mm 

o Gabča a Adam navrhují zvýšení rozpočtu pro posilovnu na 20 000,- 

o Představenstvo se na to tváří 

o Verča vezme rozpočet posilovny 

o Vize rozpočtu na semestr? GS – jednoručky činky od podolí, kettlebally, trenažer 

veslování, zřídit gymnastické kruhy a multifunkční hrazdu cca za 10 000,- 

 Deskovky 

o Z deskovek se vyčerpal celý rozpočet 6000,- 

o Rozpočet Deskovek se sloučí s rozpočtem PR 

 PR rozpočet 

o Honza Mára chce rozpočet podle toho co posílal do konference 

o Podmínkou čerpání by bylo i informovanost o čerpání 

o Chce rozpočet 35 000,- 

o Čerpat bude Honza Mára 

 Rozpočet her 

o Martin Andrýsek chce mít stávající rozpočet 3000,- 

o Čerpá Martin Andrýsek 
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Nákup nástěnky 
OHP:  7 Pro: 6 Proti:  0 Zdržel:1 

 Návrh na textilní nástěnku, poslaná do představenstva za cenu 2599,- 

 Standa Olivík argumentuje, že by byla lepší korková 

 Chce se pro zlepšení informovanosti členů klubu 

 Nakonec se jeví jako korková 

Různé 

 Standa Olivík se ptá na čerpání z 4kč fondu 

 Honza Mára bude urgovat pivní sety a pingpongový stůl 

 Chtělo by to odstranit billiar 

 Zítra bude velká schůzka PR o propagačních předmětech 

 Minulý nákup PR předmětů byl za cca 35k, teď by to mělo být 55k. 

 Honza Mára pošle do představenstva návrh PR předmětů 

 Pavel Valach říká, že bylo by dobré nakoupit budoucí nákup bezdrátového spojení mezi DEJ a 

SIN 

V Praze dne 22.2.2016      Zapsal: Jan Vrkoslav 

 
 


