Zikova 13, Praha 6 – 160 00
predstavenstvo@sin.cvut.cz, www.sin.cvut.cz

Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 3. 4. 2016

Přítomní členové představenstva:
Jakub Tauchman (předseda)

Romana Fabianová (DEJ)

Jan Vrkoslav (místopředseda)

Martin Andrýsek

Jan Mára (SIN)

Pavel Valach

Další členové klubu:
Stanislav Drozd

Stanislav Olivík

Jakub Hadamčík

Jan Říha

Michal Halenka

Gabriela Skřivánková

Jakub Knap

Hosté:
Mája Dvořáková

Pavla Kubeská

Schůze byla zahájena ve 21:07.
Zápis z předchozí schůze
Zápisy ze dvou předchozích schůzí byly podepsány všemi přítomnými.

Projednáno bylo:
1. Schválení Zprávy o průběhu voleb a výsledků voleb
Zpráva o průběhu voleb byla i se všemi přílohami zaslána do konference predstavenstvo dne
1. 4. 2016. Výhrady ani připomínky k ní neměl nikdo. Bez dalších průtahů je tedy možno
hlasovat o schválení Zprávy o průběhu voleb a výsledků voleb.
Nyní se bude hlasovat, zda představenstvo schválí Zprávu o průběhu voleb a výsledky voleb.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Vzhledem k tomu, že pro schválení Zprávy o průběhu voleb hlasovalo
více než dvě třetiny členů představenstva, byla tato schválena. Spolu s ní byly schváleny
výsledky voleb.
2. Fotokomora
Jakub Tauchman informoval představenstvo o stavu fotokomory.
Je v ní již možno vyvolávat filmy, byla zakoupena i erární chemie. Zvětšováky budou
instalovány v dohledné době. Klíč si zájemci mohou zapůjčit od Jakuba po osobní dohodě.
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3. Půjčování klubové zrcadlovky
Jakub Tauchman vyjádřil nespokojenost se zacházením s klubovou zrcadlovkou na poslední
párty. Byl svědkem toho, jak byl objektiv utírán tričkem, celý fotoaparát polit pivem a také
půčen člověku, kterého nikdy předtím neviděl.
Jan Mára, který měl v té době zrcadlovku půjčenou a spolupořádal dotčenou párty,
vysvětlil, že ten člověk je jeho známý, kterému důvěřuje. Také vyjádřil lítost nad tím, že
byla zrcadlovka polita pivem a zamýšlel se nad tím, jak tomu zabránit. Stanislav Olivík
podotkl, že by se to stávat nemělo, ale také by to nemělo zrcadlovce nijak zvlášť ublížit,
neboť je chráněna proti povětrnostním vlivům.
Při vracení zrcadlovky Janem Márou si Stanislav Olivík všiml drobné oděrky na přední čočce
jednoho objektivu. Dle pracovníků firmy FotoŠkoda nemá tato oděrka na fotografování vliv.
Dle firmy AWH, autorizovaného servisu značky Canon, by oprava znamenala výměnu přední
čočky v ceně okolo čtyř tisíc Kč. Do jedné z příštích schůzí Stanislav Olivík zašle podklady
pro případný nákup ochranných filtrů na všechny objektivy, aby již oděrky na čočkách
nemohly vznikat.
4. Odpuštění členského příspěvku za Multimediální místnost
Jakub Hadamčík žádá o odpuštění členského příspěvku za Multimediální místnost za
ZS 2015/16. Argumentuje zaplněností MM ve zkouškovém období, ale i mimo něj.
Jan Vrkoslav připomíná, že na minulé schůzi příspěvek za MM nebyl odpuštěn z důvodu
neaktivity správce a nestarání se o rekonstrukci MM.
Jakub namítá, že se dříve za MM příspěvek běžně odpouštěl, i když se žádná rekonstrukce
neplánovala.
Z další diskuze vyplynulo, že se představenstvu o odpuštění příspěvku hlasovat nechce. Bude
se tedy hlasovat o tom, zda se bude hlasovat o odpuštění členského příspěvku za MM za
ZS 2015/16.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 2; Proti: 0; Zdržel se: 4;
Výsledek hlasování: O odpuštění příspěvku za MM za ZS 2015/16 se hlasovat nebude.
Schůze skončila ve 21:21.
Tím končí mandát členů tohoto představenstva. Dnem 3. 4. 2016 vzniká mandát nového
představenstva.

V Praze dne 10. 4. 2016
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Zapsal: Stanislav Olivík
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Podpisy zúčastněných členů představenstva:

10.4.2016

…....................

…....................

Jakub Tauchman
(předseda klubu)

Jan Vrkoslav
(místopředseda klubu)

…....................

…....................

Jan Mára
(zástupce Sinkuleho koleje)

Romana Fabianová
(zástupce Dejvické koleje)

…....................

…....................

Martin Andrýsek
(zástupce klubu)

Pavel Valach
(zástupce klubu)
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